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॥ आीः ॥ "5 न्दुवनविद्योति तसुमनोभिः खुसस्छता ॥ खवर्णाऽ 
रेष्छ्ता ॥१॥ 
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ध 
ः | समासिावेदान्तादिदर्शन 

धमशास्र सादित्य पुराणो र्न्था पवान्न सुपरिषटृत्य 
द किरयजशीययधरानसे पाठशाटाऽध्यापक्नः पण्डिता 

रासरदटयो विद्धंस रिरोधनादिार्थकारिणो भवान्ति। 
४ मारतव्ये, नह्देसीथे, दलद्धीपवासिभिश्च पतदर्ाहके 

यंवा म॑ 

॥) 

द यन्य पिकमभि तात्र & सल्यम्-मुद्राः ७ माणक; भ 
र र मातिस्नवकम् 

3) 9) ९ # ०, 

# भ्रापणव्ययः एम् नास्ति। 
वि म मन्थाः 

खद्रिताः स्त्रकोः 

५ मंन्रप्नमा्ा । गोपोनाथभडकता ८ ननकार) 

(९) योध्दकस्तुभः ॥ भह्वोजिदीक्षितकत- 
( याकरणम् श 

५) एर्वातिषमम् द्कमास्निविरचि । --यायरन्नाकराग्ययां 
१० 

श 1. सदितम् 1 भ्वम्पूणम् । 0) कद ष्। 414 १९ श्र (मन्दर । पच्या प्रणीसम् । नारायण पदनन्त) र 

तीथं चिरचि मापा शकागा्द्धिनम् । ^ 

८) करणकः ॥ यीन्हमेषापिरयित- र्मः ( उ्योातिध. 2) 

{४} भाट्या न्रन्कामपि मः यः 
भग गागाभ् दः । महामहंभवास्याय, | 1 तेक्रपाद- 

(मामा ) 
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चोक्तः । रद सवौस्पमूतं सवोपास्यं युर्यपविष़तं खसवषपास- 

ककष 1 तस्व श्रोतोपातनादिषूपया दत्याऽमिम्यञ्यते । इन 

भरषादेन धिथद्धमसससतवस्तु ते पयते निष्कं ध्वायमान श्यादि- 

श्नः । सद्दशुद्पयमुपातनारीयिकदेषिनः । सिदधुन्ते मकारस्तु 

साभनभकरणे बरेयते। जीवानामपि सजाकयल्रादतरैव निवेशः। ते 

ख योगसाधितेन मनप मगदद्दटया दिभ्यदृष्टपा च मकान । 

तमेषोऽणुरातमा चेतत वेदितव्यो यस्मिन् भाणः पञ्चषा संद" 
ति श्ुतपनसो पर्टूलम । कस्य, योगेन साधितमेष पश्यग्न्त 
ख पुर्तीति शरुसन्तराद्, अयं हि परमो धर्मो यद् पोगेनालद्ं- 

नपित्यादिस्पतेशावसीपते । दिव्यदृष्ट्या भगवदीप्तणक्तपपदष्टपा 

ष बहिः 1 टस्य दे्ानिष्करान्दपास्मञ्योतिररिन्दम # पता 
स्रोकानामलोकरे पमपद्यतेति वाक्ये देवाऽघुरसंप्रामषापयिक- 

देवादीनां दि्यदणवितामेव सर्वलोकपदेन प्रामपौत् । तथा, चैच- 
देशोप्थतं ज्योति सुदेवमुपाभिग्ाद भ पश्यतां सर्वरेकानासुसकेव 
भुतरि द्षयुतेति वाक्ये तमानं भगवन्तं प्यतामेव सर्व“ 

खोकपदेनोक्तत्राव् । ज्योविःपदवास्यतं च भकाशकत्वादेव 1 
जीवस्प चैहन्यगुणोऽपि जीवाऽमिनाभूतत्वाद कत्रैद निषिक्त 1 
ततसरूप वृत्तराद्ध, जीवस्यानुस्पतिः सतीसत्र विरतप्र । पूर्वी" 
परादुसन्धानरपा स्पतियी सा तदिति । व्यु्रणाव पू्वेमभेदेनं 

. व्युर्वरणोत्तरमविदयापम्बन्धाव् प्राक्का एवर्विनो हानस्य सोऽद- 

पितिपूरोपरातुमन्धानर्पस्येव पिद्धखाव् । तत्वमस्वादुषदेशो- 
समपि तथेव मतिसन्धानाद्नपायामपि सथाता तादधालस्ैव 
निश्चपलवन् विया खरूपछामोऽपि पूर्रौक्तख्प एव । विस्मत- 
क १0 तस्यैव पुनः मरतिमन्भानाव, सक्तुदधौ धरवास्भर- 
तिरिति ददृधरोव्यस्ेद श्राणा } पवस्य पूराऽतुभषनन्पते- 
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ऽप्याकारमाजस्येव भेदाव स्वपनो निदसम् ॥ 
* पूर्वोक्तमेव श्वानं यदा भकाशस्त्पेणानिर्मबति, यथा सूथथ- 
क(शस्तदा मगवदगुणचेनोच्यते । जन्तरिराग्योश्ैव षण्णां भा 
इतीरणेत्यादौ, तद् भगव्रति निसं, जीवेषु पापदादेषु ठु तदत 
समायाति 1 युक्तं भगैः खैरिवर चुतः, तथैव वच्चविज्ञानमस्तु 
तेमदनुग्रहादिसादिदार्येभ्यो नीवयुणद्यं ज्ञानमतरैव बा निविशत 
'इति द्वितीयम् 1 इदमेव दष्व्यर्य यदा भगवृन्मनोमवादिमनाढपा 

वेदशरीरं श्रह्धाति वदा वृतीयद्+ तस्व, छ एष जीन मिवरपमरति- 

रिसादिनेकादे स्कन्ध उच्यते । ततः षटिश्च { शब्द् इति 
चेक्नावः भवाव मखक्षाऽतुमानाभ्पामिवि दके स्फुटा ! तदप 
श्युस्पाथम् । तदशशरीरविश्षिषटमपि सूपे विराहिव अनन्तम् । 
सद्पि वैतरीयत्राहणे इन्द्रमरद्राजसंबादे रफुटम् । अनन्ता ॐ 

वेदा शते सव श्रुतेः। तदेत श्रसीरविषिषठं पश्चाद् वीजतामपथध- 
ते) तदा व्यषटप श्व विता सरे शन्दास्तल्ाघकरतारेवा- 
दिपदष्पा आदिष्टो मचान्वि । तदत्र स्फुटीमदिप्पति । एनद्- 
गतवरदाभितमेन दुरीयम् 1 एतचतु्रिषं नित्यम ' ततक्तादशद्रितरिषः 

शाब्द्ए्यालसशरीरमिशिषटेमेव तत् रोके मकटीभवितुं सैरिक 
भमातार भमेये चाश्रयते । तन शब्दशारीरविषठिषटस्प भमानाश्नप- 
णा प्र्यन्याल्यया शब्दादस्यया तदयोधकश्चुया चीयते । 
तयाचानुमविकोक्तिः । न सोऽसि पययो कके यः शब्दानुग- 
मादते # अनुविद्धमिव हानं सवं शब्देन भसित इति ! चन्र ममे- 
याश्नयं प्रमेयानन्याद्नस्तमे्, परं पतेयूपदया पकरविधामियेक- 
भिखुस्यते । पूर्वोक्तरीया ज्ञानस्य शब्दासुदिद्धलाच्छन्दस्य च 

निखपरथप्तम्बद्धताच्छम्द विषष्टस्यैव चस्य ममेयाऽऽश्रयत्वम् ! इद- 
मप्यलुव्पवक्तायाकारदेद निश्चीयते । पनर शन्दोऽ्शच न्यग्भृतो 
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मापते ! पूर्मत्र तु हानं न्पग्मृतमिति विकेषः \ नवाऽनेष्भूकीयः 
क्वान्य रब्दापैगिष्टयं शक्यम् । अनिनगर्यव् तत्र वान्दस्थानाप- 
शसवाव् ! दान्दविरेषमनु्न्धायेव शोधकेनाभिनयपदश्रनाव प~ 
स्परया शरम्दतेशिषटयस्प तथापि सत्तत् । एदं पपम् । मपात- 
रि छन्तःकरणेन्दिपाश्रषणत् पणा । तनेन्दरयिषेकया ॥ तदुवर 
ध्युएाचम् ! मन्वःकरणे चहुरथा । तत्र मना जनितं सश्याल 

कपर । हस्य सङ्करपष्िकरपासकत्वात् } ठच्च तद्पननिनमेव् 1 भत 

एष शङ्का पक्षास्या अनिटततिः ! आत्मान तु दौ रारम्यनि्तौ 
भमिणोकीसदोषः 1 शशरामिमतिस्तहङ्कारेण छता बुद्धपाश्रया । 
पवपन्पेऽपि विपयीसनिकश्चपस्मतिशूपा बद्धिरातिरूपलाद् बुद्धध(- 
श्रषाः। मोत्तशासीयत्ताधनेः परीराभिमतिः पिधिटीमवन्ती पदा 
नपि तदा तन्मूलात्तेऽपि तथा भवन्ति } उ्योतिव्रक्षगे आत्य- 
हयोतिष्मुपकरम्प, प समानः पनिददङ्कारताद्यमुक्ता, सषीः 
परो भूतेमं ोकमतिक्रमतीति श्चुसाऽदङ्कारसमानतेन पतिपः 
स्वभ्रारकबुद्धपचमासकहया स्वशातमकखाद्दृङ्कासे उुद्धधा सहितः 
स्वापं परपतीति स्वपनद्वानमधङ्काराश्रपम् । चित्तं लात्मानमेभ 

पपरी पदपसष्येन । अन्यदा तु डीनमिति निर्विषयं हानं चि 
चाश्रपम् । एव् दषापा 1 ततीयष्ठन्पे, एवरदीरखातिदेशेन किष 
परणं गानस्य पृषटिस्थितिमरपोपयोगितमा भगवरठक्नणलङ्नापना- 
म् । तनानुष्दोक्तं पद्रविषमपि हाने काधदपमन्वःकरणधैः । 
कामः सङ्करो पिचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा पूतिरधतिषरीधोभीरिस, 
त्व मन एवेति श्रुते । पाष्दिरयभाप्पे तनुमानं द धितम । 
तादः करणपप्ेदाः । घाणादीन्दियाग्ा्युणतताद । पच, 
रल््रा्यगलवाद्वा । शन्दृवदिि  जन्पशञने च स्थिरं परादिः 
क तु निक्तणावस्थाय्यतेति नियमः । पर्त्तेवतो द्वच इदि; 
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पर्यवतिष्ठते # स्थिरुद्धरमृढ श्यादिशा्ञात् । नच स्थिर 
सदैकद्वानापत्तिरति श्यम् । विपयान्तरह्ानक्ताम््या जातेन 
ब्रानान्तरेण तस्य तिरस्कारे सेस्काराऽऽखूयसर्ष्मस्पेण हस्पाव- 
स्यानोपगाव } नेच योग्यस्य तस्व स्थितादरु्यवस्तायापतिरिति 
ष्यम् । दादौ त्यापतस्यापि गन्यस्य प्रायेन ग्रहण एव स्फुर- 
फवन्पनतसा तस्य ग्रहण एवं स्फुरणपिति कारयैवलदेष सिद्धेः । 
नच गन्स्याऽऽगन्तुकलेन कदाचिद प्रहणमुचित्तमर । स्नानस्य तु 
पनोधर्स्य स्थिरसे कथं कदाचिद् ग्रहणमिति शङ्कुपम् । रनसा 
ष्यपारान्तरप्द्येयपततेः \ मप्र तदतरणएव्च तथा । नचेभं 
स्परअजनकबुदेरपि स्थिरत्वापत्तिः 1 इन्दरिेद्द्धिजननो रं पौनः 
युन्पाद्मपिन दाव्यौभावाद् । षरीरस्याच्चवरलोकश्चास्नादिभि- 
ङ्निप्प पोये अभ्यासेन च दार्व तस्य स्थिरसखसिद्धेः। नच 
स्थापकस्याधारस्प घानिर्बास्यत्वेन स्थितिरदाक्यवचनेति षार्पपर। 
ीषमयलेन स्पापरिणान्तःकरणे स्यापितलाव । नैं सति 
तप्रादालुपपातिः पाद्या 1 विहितानां देषङादादीनं पतरोपक्त- 
स्ठव्मिपिद्धानां तेपां नादकत्वाव् तस्यापि सिद्धेः । नचात्न बि- 

निगप्रकामावः । मायाया प्तानातिरस्करिणीत्वात्दाश्नयमूतानां 
कारिममपमयदेयश्क्तनियिदधन्हियाणां तथालस्यौचित्यार् । त- 

जरापि पथादपं दाभ्यं दाभ्यां स्वपतः स्यानतो युणतश् नादाः 

तन्न पवरपतो नापो पुनरस्मरणम् । स्थानतो नापरे विपर्यपरूपता 1 
गुणतो नापरे सरतः सतफकामाव दृति हापि न शङ्करः ॥ 

खस्य ह्वानस्यं ननितस्य षाब्दा विपयाश्योदीपका । अन 
निद्य हु जनन पव सापरग्रीरूपाः । एतदेव कोदरेषु वुद्धिचेतना- 

दिब्यैरमिधीपते । इदं च साच्छिकादिमेदेन निविधम् । त्र 
साच्िकं शानं परमारूपमेन ॥ सत्वगुणरेतुसायग््या सच्छटद्वाव- 
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स्तःकरेन पिते जननात् । सस्त्रस्ये तयेव साम्या भ्रमः 

(जननात् । अतोऽग्बयन्पतिरेकाभ्यां सपस्यैव ममाणलनिश्वयात् 

तज्नन्पमेष हानं प्रमाणम् । अवाधितत्तानसखं, बाधयोग्यन्यतिरि- 

कतस वा तरनक्षणम् । युणोतुामगर ठु, आगपरोऽ्ैः अना देशः 
कालः कथ च जन्म च # ध्यानं मन््रोऽथ संस्कारो रेते यण- 
हेतयः ॥ तत्तत पाक्िकमतैपां यदद् एद्धाः चक्षते । निन्दन्ति 

तामं तत्दराजमे तदुपे्ितमियेकादश्स्कन्पे उक्ताः । तव्येककि- 

पमेव । अव्पेयेकमावावगाहितात् । तदुक्तं गीतायमिकादशस्वन्ये 

च-- सर्थभूतेषु यनेक भावमन्ययमीक्षते # अविभक्तं विभक्तेषु 
तस्तानं साक्तिकं स्मूनमिति । केवरपं साविकं हानमिति भगव 
द्वायेषु । गीतावाक्ये हानमिति करणे स्युष्् 1 तेनाऽत्र मनःपरि 
णापदिशरेपः सादिनो हानपदेनास्यते 1 तद्तजन्यज्ञान मापे तथ~ 

त सिद्धयति । श्दचासुमितिशान्दादिष्पं विकस्पान्न्यकफृयैताट- ` 
गेत्र भवति। पक्तादशस्कन्धे, आद्ाकते च मध्मे च र्यात् सभ्यं 
यदुन्विपात् # पुनश्च प्रतिसंक्रमि यच्छिष्येत तदेष सदिति तदि 
पयाकासतुपानपक्रारपेोरुक्तघ्ाव् \ मयोगस्तु-- मता भाग्राः 

सदूभिश्राः, आद्न्वमध्येपु सदूुगततरात् । यदेवं यदनुगतं तत्त- 

दमिन् 1 सोवर्णकुण्टनकटकएदिवत् 1 सद््रेपलवास्च तयेति 
द्विधा सिद्धति । इदमेव च माद्रादरतम् । काथकारणत्रस्मक्यप- 
धामे पटसन्तुवत > अवस्तुखाद्विकस्पस्य भवद्ितं तद्स्यत इति 
सपस्कन्पात् । तच्वमदीसादौ, सदेव सौम्पेदयुपक्रमेण रेतदा- 

रम्पमिद् सव, त्सं, घ माल्मेतयुपपंशरेण च सदाखकस्य श्रा- 
वणार्व । राजमं ठु पबाक्तया राजनक्तामगन्या नानाकारं भद- 

ति! पथ्येन तु यञ्ाने नानाभावान् एग्विधान् ‰ देच 
समपु मूतपुक्छहननं विदि राजमपमिति, रजो पैकद्पकं स्मरतामिति 
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शं भगुव्द्राक्पाद 1 इदं च व्पवहारोपयोगि 1 च्यबहारस्तु- अ- 
हम्पमामिमानासकरमानससन्निपातजन्यो देदन्दरियाद्दिस््राभावेक- 
स्यापाराप्मकः सभ्निपावः } श्रमो दमरस्ितिषिक्तिसादिभिः सत्वा 
दियणत्रयहत्तीरक्ला, सज्िपावस्वदमिति मबे्युद्धय या मति. 
य्पवृहारः पज्निपातो मनोपत्रेह्दियाघुभिरिति मगयद्राक्याव् । 
मोक्षश्राघ्मी पस्तु न तया । श्रा्ात् पुरपस्पाऽहम्पमेतिबुद्धिनिशनी 
रजस्तपसोः प्षीयमाणतया अप्रादस्येने मिश्रणामाने केवलपान्ि- 
काद् । ओपधालायमानस्य भावस्य सन्निपातनिवरकस्वाच । 

तत्र प्थगबुदधि्यमानलेऽपि पवलेनं पच्चेन तस्याग्रस्यमानततया 
आकेचित्करत्वात् । अते लौकिक एव तथा । अत एव रान- 
स्पाः भरमाया अदि परमार्थतो न मामाण्यम् } तापसं तभमाण- 
मेव 1 यन्तु त्स्नवदेकस्मिन कर्ये सक्तमहेदुकम् # अनन्वाथन-' 
दर्पं च तत्तामसमुदावमिति । भाक्तं वामप क्ञनमिति च मन 
येद्रक्यात् ! तच्च पामराणां दद्याम च तामससामम्या मकति। 

श्ि्टनिन्दितताच्च तद्धेयम् । रोकव्यवहरिऽपि श्रमं राज- 
समद नेनैव गतार्थं च ) जतो व्यवहारोपयोगाय सताम्पतम् ॥ 
सजममेदानिव मद््षयामः । तत्न राजकं कषान सविकटपकमेद । 

ततः पूर्वं चेन्द्रिये सास्िकमुप्यश्नने निर्वकरपकम् । तच्च 

सन्मातरपवयाहिकविधमेव । जाग्रद्टत्तः पात्तविकलेन भथपव एत्र 

सन्तालुग्रदे इन्द्रिपेः प्रथमं तस्पैगोखाद्नान् ! नच सविकट्पक-' 
स्पापीन्दियजन्यलात् कथमेकपनेछुच्यते इति शद्धयम् 1 तस्य 
तथालेऽप्यन्तःकरणाधित्तराच। कामः सङ्कु इति श्रुतो कामा- 

दीना विक्षेपरत्तीनामुररेखेन तथा निश्चयात् । श्राण्डिस्यभाष्यो- 
क्तातुमानाभ्पां सिद्धे कर्णमप्ेतसे पविकरपकन्यतिरिक्तस्य 
इद्रियप्मवेवसद्धी कारे बाधकाभावात् 1 तस्य सन्मातप्रगाहि- 



[ प्रघ्मानररनाकरे । 

से च वस्तुमाजविपयकस्वात्। विकस्पन्यक्कारे सेव वस्तुलपरय- 
वप्तानात् । अत एव च साच्तिकत्वम् । यचयपि स्वात् संजायते 

ज्ञानमिति वाक्यद्धेतुविचरिण श्वानमाजस्य प्ाक्िकलतमायाकिः 
तथापि विभाजकवाक्येषु विपयाविचारेण प्रैविध्यकथनादत्र बि 
पयतिचरिणेव तथाल श्ञातव्यप् । तत्सन्ते चेद्धियमेव ममाणम् । 

रुजोऽनलुेभे अलतीरयुपरम्भस्य सर्वननीनल्वात्, । तद षे तु 

ुदयलु्रह्दिकसपसफिम्पाचदनुपलम्म इति न किचिदतु- 
पुपक्प् । एतस्य सविकव्पकात् पूरवेभावेऽपि न तत्तारणलं, 
भमाणाभावादिति ॥ 

भटास्तु- अक्षिप्तनिपातानन्तरमविविक्तसामान्पव्रिरपभागं 
संपुरधवस्तुमाज्रगोचरमारोचनहान तत् । तदभावे विकरपपतमोह 
एव न जायेत । मिकरपयता हि पूरीयुमूतं नाति्रदेपं स्राषि- 
पोषे वाऽुप्मृम तेन तेन पुरः स्थितं पस्तु विकरपयितव्यम् । न 
चा्मदृएवतत्तत्सरणमुपपद्यते। रस्माद् ल्त नि्धिकसपकमपि हान- 

भिदाः ॥ सिदन्ते सिदं मानं सामान्यदयासङ्गं षस्तुमा्- 
दिपयकङ्गानानन्तरमाविखेन पर्थवस्यति ॥ 

पाठस्तु स्वरक्षणमातरमोचरं नि्िकरयकमिच्छन्ति । 
रन्मीरमासका न प्मन्ते । चयाहि । मीयते हि तेमुग्धाकारं वस्पु 
सदरेन,यद पश्चाच जातिद्नपयुणक्िपानामभिः पपा विकसेन 
विकरप्यत। गौरय,दण्ड्यपं, एरोऽपे, गच्छसयं, दित्योऽपामिति । 
प्न नििकल्पकमनेकाकारं वस्तु युगं शरहाति। समिकल्पद वे- 
कैकाकारं जा सादिकं दिदिच्य पिपयीकरोति। स्वरक्षणमात्रबिपयय्े 
त॒ विवेकस्यानम्त्यं न स्पात् । छन्मते जातिद्रग्पदेरमावादिषि 

वेदान्तपसिाषाकारस्तु- सेसगीनवगाहि शानं निर्विकृख- 
रम् । तच साऽय देवदत्त इति बार्याद्पि भवात 1 नच प्रक्य- 
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जरयङ्गानस्य कथं निर्विकदपक्समिति शद्धम् । चाक्पजन्य- 
इानपिपपले पदाधसंसमस्यतिन्त्रस्वाद् । चन्त्रसे अनभिमस्ापि 
समरस्य विपयचापत्तेः । किन्तु तातपर्थनिपयल्वमरेव तथा । तथाच 
त्न ससपरैखेन स्तगीमवगहयन् तस्य तथाल दर्थटमिसाह । तन्न 
रोचते 1 अनेकार्यशरन्दके सुरमि मासं युदक्त श्यादिवाक्ये तत्य 
यौऽत्रिषयस्याप्रे गोपस्य स्तयठनैव शन्दाञ्जानद्नेन 
तस्य विषयताया दुर्वारलात् ! तच्वमप्ीदादिवाक्यजन्यस्य स- 
न्मा्रपिपपकलेन निर्विकस्पकलसिदधेश्च ५ 

्रेय्यापिकास्वु-- पेरिष्व्यानदगाहि निष्पकारकं का प्नं 
निर्विकस्पकम् ।यद्यपि तर्पक नेन्द्रियं प्रमाणं, दयाप्ययं घट इति 
विक्षिषहानम्ह्पकायीनुमेयम् । ताहि 1 अय घट इति श्नानं विक्षे- 
पणङ्गानपूुषैकं, विद्निष्रानखाव \ ययद्विषिषटनानं तद्विशेपणत्तान- 
पूरकम्) यथा दण्डी पुरूपं इति क्वानमिति। तच्चात्र जन्मान्तरीय- 
भगवदी यवि्िटहानयोन्पैवहितचवै पधिकरण्पाभ्यां विपणष्ठान- 
सासरम्मव्राव 1 घट इति जञानाच पू वदिष्टयानवगाहि जायत् इति 
मन्तज्यम् 1 तदेव निर्विकस्पकमिति दिगियाह्ुः ॥ 

परामाकरस्तु-- निर्विकरपकं श्ञानमेव न । विशेपणविशे- 
प्ययोः समानसंवित्तवेयलादित्याहुः ॥ 

चयं तु-- विधिष्न्ानं प्रति पद्रिशेषणक्गानस्य कारणत्वं 
नियतं तदिन्दियिण शृष्माणस्पैव तस्य । अन्यया दण्दनििकसप- 
कानन्तरं दण्डीति बुद्धि स्पात् । नच विशि्वैश्िष्व्यबुद्ध मति 
चधमाणविेषणङ्नानखेन कारणता, केषलविशिष्टवुद्ध मति ल- 
ऽग््यपाणेनापि तेन पति वाच्यम् } इषटन्ताभव्रिन तादद्रनियमे 
भामाणाभावाव् । तह परथमिकत घट इति शानं कयमिति चेद् 
+ दिव रजोऽदुवेेन वद्ाचकवन्दस्फुरणादिति 



५ प्रश्यानरत्नाकरि । 

जुद्धधस्व । नचैवं विबुद्धं भति विरोपणज्ञानतवेन कारण" 

सखनियपम्पाहतिः । परिशरिष्ठबुद्धिपदेन तरितिष्ठैरिष्वयदुदधेज्ग च्य 

ल्वाद । नच रजतमदृषटवतः क्तिदपीनेऽपीदं रजतमिति रजत्ल- 

मकारकश्रमेः नोरपयत इति विशिष्ुद्धाबपि विक्षपणज्ञानस्य हे- 

सुता मन्तव्यैवेति वाच्यम् वाचकन्दारस्फरतिस्फ्तिभयामेवोपपतते- 

स्तस्या अनाव्यकलाव । घटो द्रव्पमितिवदिवं रजतमिखस्यापि 

पक्रषिविषटे पेकिष्टयमितिविपयताकषिकिष्वैरिष्टषबुद्धिलाव
 ४ 

तत्र निदरोपणक्ञानस्य शममाणसेव देतुलेन भ्रमोपपएतते; एत्च- 

लार्च । ततोऽनुमानस्यायीन्तरपयेवसन्नलननियायिकोक्तरीत्या 

त तादथनिरिकस्पकसिद्धिरिति दिक् ॥ 
नास्तिकास्तु-~- वशरएटवानवगादिक्ञाने साक्षाकार इति 

खीशृय तदेव परमार्थत सविकल्पकं त्ररीकयरलादिपतामान्प- 

विपयक्रलखाद् शरान्तमिसाहुः ॥ ते तु घटलादिप्ामान्पसन्त्रस्यग्रे 

वक्ष्यमाणत्वात् मक्रियाजन्यज्ञानस्य तामप्तलास्चि निरसनीया; ॥ 

तस्पादुभयव्रिपापि ज्ञानं निवोपम् । तवेन्दिया्नितें निर्वि 
कस्पकं साल्तविकमपि द्रागिव र्नपा प्रस्यव इत्ति राजसकोरौ 

निपेश्यते । तस्पात् सथिकरपकमेब्र राजतं क्ञानप्। तच्च परथवतेने- 
याद्विमगवद्राक्यात् सद्वि फरपावगाहि । विकराः सताऽवान्वर- 

विकेनासलद्विपयमित्य्रः 1 
नैय्यामिकास्तु-- वैिषटपावगाहि समकारकं सविशेष्यं 

याह्ानं सपिकस्पकमित्याह्ुः । सद्प्युक्तासातिरव्पते । मकार- 
तावित्रेषवते चाये षर इत्याद्ानि विपोपणगिङञेप्पयोधिरल्परयो- 

पि स विप्यवाधिङ्ेपौ । विपयता च ब्राना- 

पयोः स्वनतपमम्यनपिरेषः। त च छ्पपम्न्पो सनि िपयिा- 

पनवास्पः, अर्थे पिपयनापुदूाच्यः । एतं मकासाधापे बोध्यम् ॥ 
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= अपरे तु भास्तपान्तरैिषएवपमरतियोगित्वं प्रकारत्वमिति र्त 
यिखा भासां यंदेकिष्टरं तसत्तियोनिचं प्रकारत्वम् \ यथाऽ 
घट इनि ज्ञानि घटत्वस्य वैति समायो भासते । तसरतियोभि 
च घटत्वमित्याहूः } सनन ! दण्डपुस्प्तयोमा इति समूहालम्बने, 
दण्ड पुरूप इतिषदृण्डस्य प्रकारतापत्तेः ! सयोगो हि दण्ड्य 
वैविष्ट्ं मासते । तरतियोगी च दण्ड इति मन्जशेकारः ॥ 

अन्ये तु-- भासमानं यदिष्टयमातेयोगिलं तसकारल- 
भिये सप्रासतोऽन्र विवक्षिनः । पएवञोक्तसमूढाटम्बने प्रतियोगि- 
तस्पाभानान् तर्ाधारण्यम् ( नन्वेवमपि दण्डपुरूपसंसोगत्तस- 

तियोगिखदुयोित्वानीतति समृष्रम्बनक्ताधारण्यान्नद सेगच्छवे 
इति चेन्न । स्वरूपतो भासमानस्य वेशिषटयपरतियोगिल्लाचुयोनि- 
सस्व प्रक(रस्वनिश्प्यस्रस्य वाच्यत्वात् । समूद(रम्बने हि 

तयतियोगिल्रालयोणित्वमतिरिक्तं भासते, न स्वद्पतः । विरि 
बुद्धौ ठ तथेति न दोप इयुः ! कदपि न । तियोगिलदेः 
स्वषूपप्तम्बन्धरूपलेनातिरिक्ततवे मानाभावाद्च । वधते विक्षिषट- 

बुद्धापि स्वपतो भानाप्तम्मवादिति मरकारसविश्षेप्यत्रे पिपय- 
तापिरेपाेबेसेव्रं युक्तम । ततर विद्रेपणस्वोपलक्षणल्वभेदाव् 
मरकारता द्विथा । तत्र विद्रष्पताचच्छेदकष्वे सति व्यावरकं 
विक्षेपणस्वम यथा, दण्डी पुरूष श्यन्न दण्डिखम । तद्नव्रच्छेद्कस्र 
सति व्यावर्तकखयुपलन्षणलम्र । यथा जसमित्लापसः, ककत 
देवदत्तस्य गरहमिय्रज जराकाको । मरयाय्य व्यादन्यधिकरगत्व 

च विशेष्यमिति नैयायिकाः 1 कार्योन्वयितं विगेषणलं, 
वदनन्वयिलसुपातितमतदेच चोपलन्षणलिति मायाव्रादिनः ॥ 

भद्रस्तु~ कातो चट इति प्ररीतेक्तीनजन्यो विषयः माक- 

व्यापर्नामा पदार्थो ज्ञातता } तैव च विपयतता विपययिपयिणोः 
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सम्बन्ध्छषपा । अवदपमन्तव्या चयम् । कथमन्यथा ज्ञानक, 

धञदेः क्रियानन्यफशाछ्तवाभावादियादः ॥ ध 
अग्र केवित्-- नेद् युक्त 1 विने रे हात एति भरी" 

तेः। न हि तत्र हाने किथिन्ननयितुं शवनोति 1 तस्यनापतचवाद) 
ज च समवायिकारणं विना भावकायत्पि्तिः सम्भवति । तन 

स्षपम्भन्धविपेप षव प्रतर्ियय शति चेव 1 अन्पनाऽपि 
स एवास्तु, छतमथिकेन 1 कर्मलस्यापि तद्रेवोपपततेरिसादः ॥ 

हनुच्छम् 1 विपयविपयिणोिपयनिपयिमावारमकः स्वपे 
सुम्पन्ध इति षादेमतेऽपि विनषटषरस्यासत््ात् स्वद्पमम्बन्प, 

स्यामायेन ज्ञानविषयत्वामावापते; । नच प्रवश्ङ्गमितिवदपतश्नपि 
अवति हानविपय इति वाच्यम् 1 दशश्रद्र पिति ् ानप्य श्रमला- 
दुस्पापे तुरयविपयतया भ्रमत्वापत्तः । किच, चरमे हि यावन्तः 
पदापा मासन्ते ते अन्यन्न भसिद्धा एव । अन्यथाऽमप्तिद्धस्पापि 
श्रमः स्यात् । तथाच न श्रमोऽप्यसद्विपयक्र इति फलति] वथा 
पतति कुतस्तरां ममायां तथाम । नद् तेपापि श्वमनम्िर्त, 
प्ापाऽपदेव वैविषटये श्रमे सदुपरागेण भासत इति मन्तस्येये- 
ति चेव, ति महतेऽपि कपारोपरणेणासक्ुव घटो माप्त इति 
श्रमत्वमेव मन्तव्यम् । ननु सदृपरगिण भानं श्चमप्रपोनकतं न 
भवति । अभव्रतीतिप्रात्ररापापत्तेः 1 परतियोगिठत्तपिरादाय चत्र 
सत्ताद्भीकारात् 1 अतो दोपवाधयिव पमरयोजकाविति चदभावान्ना- 

स्य भ्रमतरमितिचेन्न । पतस्व मतिव्राधनाद् रणी यतात । मतान्तरे 
पाया प्पन्दरखेनामविऽपि वन्ये वापकाभावात् । अतः 
सत्तयेवामायमदीसयुपपचेः सदृपरागस्यापि भ्रममयोनकलं वास्य 

पेये पूतकिङगाने शमत्वापरतिदूवीरेव । किमि, पदुपरगेण भानं 
वदता भप्त एत्र भानमद्ीकतम् । वेतु भ्रयेऽव्वमुपपक्तमेन् { 
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हानमयोजकमस्िकर्म्यासिरस्पदेरसय मावात् । पयोजकमन्तरेण 
शानाङ्खीकारे सप्रदा श्रमः स्याद् । अतो भ्रमोऽपि सद्विपयकर 
एव \ नच प्रमावेरुक्षण्यालुपपतति; 1 अन्यस्यातिवादेन दोपवा- 
घाभ्पामेगोपपत्तेः । एवं सति ममार्या घुतर्ं सत्तयेप्नेति विन- 
एटस्यलेऽपि सू्मरूपेण घटपत्त्मदीकारयमेबेति हाततोत्यत्तौ 
वापकामावाद् गौखमा्रमेव ह्ाततापक्षे दूषणप \ अर्थमकाशा- 
ऽतिरिक्तपाकव्यस्यान्न वव्तुमश्षक्यत्राच्च । क्षातताखर्पस्या- 
प्यप्षिद्धिरिति च । तेन म्यायमतपेदाज्न सम्यगिति 1 वस्तुतस्तु 
परत्कायग्रादस्य श्रुतिसिद्धत्वात् 1 सदप्याविभौवापरपयोयत्तया- 
ऽद्रीक्रिसव इति भादमते परामफ्णकतान्न दोपयहमिति दिर् ॥ 

मरछठतमतुषरामः ॥ उक्तषूप सग्रिकरपक द्विधा-- विरिष्ट- 
युद्धिषमूदारम्बनमेदाव । तत्रायं त्पकारकयुद्धित्र । यथा 
घट शते । दण्डी पुरूष श्यादिष्पा विषिष्षेमिदुदधिस्तु सस्या 
भेदः । द्विदीयं तु तद्भिष्पकबुद्धिखम् । यथा दण्ड पुरपप्तयोगा 
इति 1 घरपटस्तम्भा इति षिक्रिष्टसमुषक्षरम्बनमापि तस्येव मेदः ॥ 

सरम्पदूायिकनैयायिकास्तु-- तन्न॒ विषिएैषिष्टषवुद्रौ 
तरिपयता चतुत्रिधा-- एकत्र द्रपमियेरा ! पकविष्राटे परैशि- 
एयमितीतरा ! विदिषटस्य वेविष्टपमिसन्या ! विरेष्ये विशेषणं, 
तापि वि्रेपणन्तरपिति चतुर्था \ तत्र यत्रैकास्मनु. विनेष्ये 
युगपदेव विेपणद्रयं भासते सेक द्रपमिति नाम्नी । उदाहर 
ण-- छुण्णोः दष्दकुण्दनतिति, पलद्वयं चा \ 
सन् पुनरकथिषिष्टे वेषिष्यं मासते प्ता विविषटे वेिषटयपरिति 1 
यथा एषणः याम; ण्डी मूले घट शमादि } एतयोरविशे- 
प्यतावच्छेद्कमकारकनिवयसरेन विवेपणज्ञानस्य हुता । यतर 
चकविपणिषिषटस्यान्यनरवैशिष्ठव मापते ता विशिषटसवरैधि- 
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प्ठ्यमिति। उदाहृरणं वेणुपान् कृष्णः, घटवद् मतल, रक्तदण्ड- 
घान् देवदत्त इति । अत्र विरेपणतावच्छेदकमकारकनिश्वयतवन 

हेतुता । यत्र तु पूं यरय विष्ये विशेषणं भासते ततस्तत्र 

मिकषेपणान्तरं सविरेप्ये विगरेपणं तव विङषेपणान्तरमिति । यथा 
भुकं षटवदिति रक्दण्डवाश्च वेति च । जत्र वि्ेपणताचच्छे- 

द्कमकारकङ्ञानलेन देतुेखाहुः ॥ 
रामनायस्तु-- विशिष्टस्य वेषिषटयमिसनो विपयररक्षण्या- 

उमा परषाजनाभावाच्च तुरीया न पमरामाणिकौसवदत् । 

हेच न्छ् 1 रक्तदण्डदात्र वा, भृतकं परक्रवेखादिपंवापस्य 

तरि्षिप्नििष्टपमिति विपयताक्ेन गरृह्यमाणस्प वन्तराभावापत्तेः। 
विगेपणतावच्छदकपकारकनिश्ववाभावराद्िशिषटस्य परषरिष्टयमिति 
विषयतायासतत्र वक्तुमशक्यतात्् । यथ्यपि व्रिपयस्तुरयत्तधाप्यतरु- 
भगरभदाद्धेदः । अन्यया घटनदुभूतके भूतले घट इयनमोरपि भि- 
प्यमेदामावादिकिकिष्ठ्यमपि न सिद्धू । अत एषानुभवात- 
धो यं विषठैषिषटपतुद्धीनां विपयताविदोष इति दीधितद्तो- 
कतम् । इदमत्र मसद्ादुक्तम् ॥ 

परछतपधुनाऽनु्षरापः ॥ पूर्ोक्तं सविकरपकं तु पथमिधम् । 
सैश्षपतिपयोसनिश्चयस्पृतिस्वाप्यमेदात् 1 ते च दनीयश्छन्ये 
प्रदष्ठाः 1 सश्षयोऽय विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च # खाप 

¶"युच्ते बुदधरुक्षणं इत्तिनः परथगिति । यचपीदं नुद्धिरु्षणं, 
तेन बुद्धिरत्तसूपा एते भवन्ति, न तु जानमेदास्वयापे, बुद्धिषि- 

पानष्मिणीति बुद्धेः खर्पनक्षणाद् विरिष्हानपमानाकारा 
बुद्धिरिति तेनैव पिदिषटहानभेदा अपि सिद्धचनतीसदोपः ॥ 

अपरेषां लक्षणगान्युच्यन्ते ॥ य्ितेन लिवक्षितस्येतर्मेदज्ञा- 
पत्रे धर्मो हि रक्षणमिति योपतौकपौ्यं तस्यावह्यकलात् तत्र 
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एकस्मिन धयिणि विर्दधनानाकोच्यवगारि ज्ञानं सेक्षयः! समूहा 

कम्बनेऽतिम्याप्निवारणायेकस्मिन. षर्मिणीत्ति 1 इमे चूनाः पना 
वा, एतौ नसै स्थाणु वेसादौ ठु घर्मिताचच्छेद्केक्यमृदाय धर्मि- 
ण एक्खपिसदोषः । श्दं रनतमिसादिषिषिष्ेिष्व्यनिश्चय- 
शनवारणाय विसृद्धेवि \ 
इदन्तारनतघ्योरविरोधादधवमेऽत्ि व्रिरोध $तिचेक्न\ तत्र मापि- 
कस्थदमंशस्य मानेन पारमाधिकस्याममेपत्वात् । अन्यथा ज्ञान- 

स्य सवरालापत्ते ! पिेपास्फूर्विहितुकर विरूदधनानाकोच्यवगादितरानं 
वान चेक्धर्भिकमावाभावकोटिज्ञान तत् 1 वत्तद्मावसमूहालम्बने- 
ऽतिव्याप्तिः । नाऽपि विसेधमसगीकतं काममिति } स्ाणुवपुरुष- 
सयो; सक्षीलिन विरोधस्याभावरान् } धर्मिणि तूभयोः प्रकारतग्रा 
पाणा सद विरेषस्यैयामावेत् । सये मकरारतया भानऽपि 
दोपयिरेपघटितसामम्च्या यत्कोद्या तिसोधवरक्षिषएटतया भान त- 
ध्रापि विस्य पूर तद्िेपणनयेच मामिततया तदापि तथेव भान- 
निश्चयेन ससगेनपा भानस्पाऽवाकयद्रचनवात् । नचान समृष्टम- 
तीतेजयमानलात् तदुपपादनाय विधस्य सर्ष्वे कटप्यत इति 

बाच्यमर् 1 कोय्योः पयपिण भतीसा तस्या एव मावत् । तस्मात् 
पूर्ोक्तमेग रक्षणम् । स च द्वित्रिषः । स्तम उत्कटकोरखिकश्च) 
सन पस्कारतेजोर्विरुद्योः सस्करयोल्लिजपोः छन्दयो्वा तुस्य- 
भरकाश्चफखे विकरेपास्फूर्तौ सम" 1 यथा, इद रजत न वा, स्थाणु 
षा, वस्तनमुञ्ज्वक न का, परमाणुरूपा सूिखाऽनिया वेखादि । 
अयमपि यद्धसङ्धःणमेदयद् द्विविधः । वत्र शद उक्तः ! स्युर्य 
पुरुषो वेति तु सङ्की्मः । भवन्वस्र्ेण द्भुयौच । युनगप 
द्िषरेथः । स्ाघारणयर्मददनजन्पा परिमतिषात्तजन्मा च । तनादयः 
सकर्णा द्वितीयस्तु, परमाणुक्पा मूर्निसा अनिसा वेति। युरा- 
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णादावनिलस्य न्पायदकनेनादौ परमाणूना निलस्प् चोक्तेः ॥ 

केचित्तु सकलनिश्चितनिसानिसन्पाटतेन गन्धवक्त्ेन तादृश 

शम्दूस्वादिविरिष्टशन्दद्गानेन चास्ताथारणपद्दीनजन्पानं तृहीय- 
मपाः 1 दन्न रोचते । अप्ताधारणधमेद्षनस्य संदयेत्पाद्क- 

ले मानाभावात् । गन्धवती मूिसाऽनिया बा । वर्ोतमा शब्दो 
निलोऽनितो बेदादिस्त विमरतिपसिजनित प्व । एथिवीयन्दो- 
रनिखतपयाःभरसक्ततिदधयेन सकलानिवन्याटत्ततवाभावनिश्चपाद 
मन्पवत्वकब्दत्वादिठुकालुमानेन परमाणुर्णयोरनिसतायाः घ्- 
कयसाधनसादिति । मलक्षतशये प्रेनदरियपन्िकर्पणेव निवीहाद्- 

पिहवानस्य कारणलं मरीरमा्तका नेच्छन्ति । अन्वप्यतिरेकशषिदध- 

खान्नैयायिकास्तिच्छन्ति । सामप्रीसंस्कारयोरन्यतरस्य पराबरये 
तेनजादिभिः सदकारिभिसदयुगुणपर्ममकायने अस्पनिश्ोपस्फर्तौ 
उत्को टिको भवति । भूयोषिदषस्फूयभवेन द्विवीयलक्षेऽपि 
नाव्याह्ठिदोपः । सम्भावनाप्युक्तरकोटिकतेकयविकषेप एव । अत 
पव सम्भावितं सर्वपेवाप्रमाप्यमिति दृतीयस्कन्ये व्यु्यादितम् । 
दकरोऽपि तया} स्म्भावनान्तगतलाव । स्वोसेक्षिता युक्तिलर्क ति 
तस्लक्षणात् ॥ अनिष्टमसनदपतवेऽपि तदनपापाव, प्रयोगे सं- 
भावनाधैकरिद्यटिदवाक्यभयोगाच्च । ग्याप्नमूलमूतस्प फर 
निश्चयो, म सु स्यं निश्चयष्प इति न काप्यनुपपत्तिः। नेच त 
कोर्यन्तरास्फुरणात् सम्मादनापाः क्यं संशपाऽन्तःपातिघमिति 

वाच्यम् । न्यगभृतस्पूर्ते्तजापि पस््राच । अन्यथा, अवं प्रायः 
पुरू श्वादौ मरायस्त्ास्फुरणापत्तरिति दिक् ॥ ` 

विपपौतस्ु-- पम्मयुक्तमिन्नाधमान्मतिषादकं वां न 
मृ 1 परिषद सशयवारणप } वामिति स्प्रतिापयोवौरणाय। 

जये च विपयदोपात् कारणदोधाच्च भदत्त । ययेदं रनत्पिति, 
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श पीतं एति. पटो श्रपदीति पयः । पस्तुदस्ावुष्पकखारणा- 
धत्रास्व करणदोपादेवेति निश्चयः । केचन) शङ्कः पीत श्यादौ 
शणमाणासेपमाहूः । तदपि तरिक्षणिकङानवादिमते न सङ्गच्छते । 
प्रेण शट्यत्परोपेऽविमरसङ्गपशेः । स्वयं तत्र एषमाणषवे 
आरोपस्येवं षाधात्। स्वयमन्यत्र ग्रहमाणस्य खारोपद्रार्या प्रह- 
णस्य नक्तेन गृष्यपाणत्वस्यादप्रयवचनसास्च । अतो जपारण- 
स्फटिकमुखमतिदिम्धादिकमेव व्नोदष्रणोयमिति दिङ् ॥ 

अत्र षव; उपातिवादाः ए सपपूरवोखकस्यानुभवस्य प्स्का- 
रासना सथितस्योद्केपरीः प्राषरपे माधिका्णाकाखती धुदधिघ- 
सि्मीपया षदः क्षिप्यते ! वद् सा पुसेवर्षिनं सर्वतोऽश्षतो षा- 
५८स बहिरवभासत इति मायिकस्यान्पस्येव स्यानादन्यरपाति- 

रिख भ्यवद्धियते ॥ 
नेयायिरास्तु-- चाकचक्याययुदवुद्ंस्कारसदछतेन दोषोप- 

हितिन्धिपेण पम्भयुक्ता एकत रजतास्मना ष्ठते इति पम्पयु- 
रस्पान्यधामानादन्पयाख्यातिरेयमियादुः ॥ 

भादस्तु-- कगे; मसुषटवचताका स्मतिरेवात्रेयऽख्या- 
तिवाद्माहः ॥ 

भायाकरस्तु-- परयुपति स्परणाभिपने अग्रीतापप्तगक्तं 
क्ानद्रपमत्रेसेवप्रह्पाप्तिवादपाहूः ॥ 

मायाषादिनस्तु-- तत्र अविद्ययाऽनिरवचनीयं रजतयुलखयत् 
इसनिर्मचनीयरूयातिमाहुः ॥ 

वौद्धास्तु-- असदेव रजतं रूपायत् षयप्तवख्पातिपाहुः #॥ 

व्रिह्ानवादिनस्तु-- क्षणिकविष्टानष्प आयमैव वहिः स्या. 
सत् श्यासर्यातिपहूः ॥ 

सस्पिस्ठु-- सदसती सूयते इति स्दसदर्पातिपाहुः ॥ 
३ 
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तेषां दषणं ख्यातिादे मपञ्चितपिति नेह विस्तरः ॥ 
रुयायन्तरे संपर्गोऽपमेव भासते । अप्तदरयातौ तु पसर्गि- 

णोऽप्यप्तन्तं हति पायप्तारयिमिश्राः ॥ 

निश्चयो यथार्थातुमवः 1 अयमेव भमेति व्यवहियते । चाथा 

ध्यं याभीनतिषिखम । सम्भयुक्ता्थं देशादि पूवकं विषयी 

ज्ु(यमानखमिति यावत । तेन संशयविपव।सस्वापानां निराततः 

संयेऽपि कोरयन्तेऽथातिकमाव । विपयीति स्वापे चाथौभविने 

बातिक्रमाव् । नच रजनरदगोरिमे स््ररजते इति विपरीतभ्रमे 

सम्पयुक्तार्थातिक्रमामावादतिग्य्नि; । देशातिक्रमेण पम्पयुक्ता- 

धातिक्रमस्य तत्रापि साव 1 एवमेव श्रमान्वरेऽप्युननेयम् । नचे- 
न्दियभूरेऽपि बहो तदनुमिते सम्मयुक्ताथीतिक्रमेण जायमान- 
तया तत्राव्याप्निः शङ्खा । त्रापि पूमादिरूपाव्यभिचरितप्तम्ब- 

न्षदरारा्समर्मस्य सक्तरात् । नचादीतानागतैतुस्यले यालुमिति- 
स्तत्राव्यािरिति शद्म् । अनीते हेतौ पुर्पणाट्ेऽनुमितेरषा- 

गुदयात् । यत्न पुनघूमः पूर दृष््ततो नएष्दनन्तरं च वहधतुमि- 
स्पा तजापि पृणन्वसाधिकरणस्पाद्रेने तस्या अनुद्याव क~ 
ऽभ्यातिः } वहम्यिपरत्तस्तु सम्भावनययेन। दानसम्भावनयपराधिम- 

दत्तवत् । सम्भावना च व्यात्नसमरणात् । मृतलादिष्धयधूनाधि- 
करणमात्रदशने तु बद्विपाक्षात्कारो वा, सम्भदना ष, पिरक्तणो- 

च्छनमस्मादिना गाऽनुमितिन तु पूपध्व॑तेन।तस्यापिकरणव्यद्य- 

सेन तदेधिकरणस्य च पपाप्यदषटपतेन योग्यानां वेषां धूमान- 
तिच्किसात् । ततत पएवानुपितिजननात् । अथ दुरदम्येन्यनादिस 
पूपािकरणष्देन विपक्षिनक्तवाचचयकप्वाल्लाधवाद् दएानुरोधि- 

स्वराच्च नवरत्न तु धूमध्वृतेन । तस्य चास्येषार्ये सम्बन्ि- 

समता नान्पाप्चुद्ाक्तः 1 एवभनानागततस्यरऽपि पगभ्रन्प- 
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/जन्मकस्पालुमापकत्वमिति तत्रापि हा । पूठीपटे धूमश्रमेण 
याभनुमितिः सा खरक्षयेतति न तताष्वाश्चदरोषाय । कदाचिद्रह्ि- 
ग्दाप्निस्तु काकतारङयल्वान्न तस्याः प्रमालनिकीहायाङमिति दि₹॥ 

उपमितिस्तु-- सादद्यादि सष्कतन्दियर्थमसर्गजन्येव । सा- 
ब्दमपि शब्दस्य निखमर्थघम्बद्धतरात् तेन चक्षुरादिवत् पदार्थोप- 
स्थितेः शब्दार्थजन्यमेत्रेति न एाप्यच्यातरिति पष्ठ ॥ 1 

केचित्तु-- तद्रति तदवगादिलं याथा््यप्। तच्च तद्रदविरेष्य- 
कसे सति तसकारकलम्। नयेवं बहियुज्जापुज्नयोरिमै युञ्जा 
पुञ्जब्रही इति विपरीतथ्रमे व्ययो वहि्वद्विशेप्यकस्रस्य 
गुञ्जाश्च पद्धिरपकारकलस्य च ससरत तत्रापि ममापि 

पाया । सद्रनिषएविकञेष्यत्यनिरूपिततनिष्मकारतागास्लिस्प वि- 
वक्षितलरात् । पवं शक्तावपि कालिका सम्बन्धन रजतत्वस्य 
सत्ताद्रननश्चमे रजतं सयोग्तम्बन्धेन रजतत्रवादति पम्बन्धश्नमे 
चातिच्याप्रारमायोभयन्न तत्सम्बन्धाबच्छिद्तखपपि नित्रेशनीय- 
म्} तथाच तत्सम्बन्धावच्छिमतद्रनिष्टविश्षेप्यतानिरूपिततत्सम्ब- 
न्धावच्छिनतसिषठपकारताश्मारेज्ञानलै तदर्थः फटतीति ॥ 

तन्न । सेश्चयस्यापि यथयार्थतापत्तेः । नच तदृते सोऽपि य- 

यार्थ पप्ेत्ति वाच्यम् 1! तधा सयव श्चमत्वमेतर तस्येति सं- 

शयोच्छदरापत्तेः \ नच श्रमपमासाधारणह्ञानस्य संदयतान्नोच्छेद् 
$ति वाच्यम् ॥ ञानस्य गुणलानिरेशत्वेनैकस्योभयासकतायाः 

ववतुमशक्यत्वाव । अत एव शाखवच्छेदेन कयिसंयोगपरति रक, 
मूले दक्षः कपितसोगीति पसयस्यापि नानया दिका ममास्रपर् ॥ 

किन्खकदेश्षविषठतन्यायेनेति वोभ्यम् ! अन्यथा पुरोवर्षिष्वममूहा- 
छम्यनादन्ने ्रममात्नस्य तद्रति चदवगादिषेनांपतः प्रापाण्यप्त- 
सवाव केवश्रम उन्दमसक्य एत्र स्याद 1 नाऽपि तदति तन्भा- 

५ 
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अप्रकारावगाहित, तदति हसकारकानिश्वयलं वा वत् 1 निर्वि 

करयपकेऽव्यति> 1 तस्थ घ्मवस््पपाज्रायमादितरेन वद्र नादयनबा- 

हितात् 1 अबगहि निर्विकरपवाहानिभसङ्गाव । नच् स्प न॑ 
छत्यमिति बास्यम् । अयथार्थलप्ते; । नचेष्पत्तिः । तन 

स्यसतत्रिकस्पकस्यापि तथालाप्तेः । तस्मादुक्तमेव लक्षणमिति 

निश्विपम् 1 नैवे स्पतेरययाधलापत्तिः । परम्परया त्या 
अप्यद्चमनतिक्रम्पैव जायमानलात् ॥ नच तथा सति तष्पाः 
भरमाणलापात्तिः। अद्ध द्ीमावावे । क्ानस्याधमकाश्षदपतेनाऽ्पं 

दद्धीद्नलात् । अतोऽन्तरविधमानानामप्यतुमूतस्तमानां मारया 

अन्वपश्यपने तस्पा्ततसहततयात् । यथा श्रिरोऽतिरिकप्वा- 
षयवक्म्पूै; क्रियां डुर्वनपि देहः श्षिरोरीनलातर् कबन्ध एव । 
तपा स्मृतिङ्गोनूपाऽपि प्रररयादि कार्यं जनयन्सप्यथौमावान्न नि~ 
श्वयस््पेसनुमवरपदेन तस्या अवि निरासः । अनुभवस्तु स्पृतिभिक्ं ` 
षानमर 1 साक्ञालमाणजन्यं हानं षा 1 साक्षाच्च क्ट्वा 

ऽतिरिक्तानन्तरितलम्। तेन नानुपियादावव्याप्िः । सा्नास्पदेनै" 
ष च स्परतेरपि निरासः । अनुमवप्मावस्यारपस्य सस्कारस्यः 

अनुभवतद्ध्वसयोश्च क्ठृप्राराऽनन्तःपातिल्लात् । द्राराणि त्म 
तपसस्तव वाच्यानि । प्रमाणपदं च इ्वानकरणपरम् \ तेन संश्र- 
पदेः सग्रहः । नच स्पृतिलिरासराय चेदनुभवपदम् \ वह स्महि 
भिक हानमलुमव इयोव लक्षणं घुतवाद्ाद्रणीयमिति वास्य ६ 
संस्कारजन्यं हानं स्मृतिरिति स्पृतिलक्षणानद्गीकारस्पद्नि श्रपश- 

मीयेन युरुतमङीसेवास्याद्रणादिति दिक् ॥ 
त निश्वयासक्तं सानं प्रसक्षपरोक्षमेदेन द्विविधम् १ ततर 

इन्दिपा्तवेमयोगजनप जञानं मसम््। एतदेव रोके साक्ता्तार- 
पदेनोच्यते । ईब्वरद्रान् तु न रक्ष्य शनदादपरोप्तं चन युक 
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(सषटमिसुपपाद् पिष्यते 1 सं्वासौ सम्मयोगश्चेति स्पा; 1 
माप्येकविषयग्राहकपामः्व्यऽपरतिहत इयथः तेन संशयादोर्निराषः) 
तत्र हतसम्पयोगस्पापच््वाद् दुष्टतलादिसर्यः 1 यत्तु ममाणयैतन्यस्य 
विषयचेतन्यामिदः सक्तमिति मत् 1 तदुपरिष्टऽङ्ञानोखत्तिमक्रि- 
यायां निरसनीयम् 1 तस्पदुक्तमेव मसप्तलप्तणमर । संशयादौ प~ 
यक्षलब्पवहारस्तु सादृदपनिबन्धनो गौणः । वसन्निषरक्षा्या तुः 

सत्पदं आस्यम् 1 बद्धिशने क्ञानं परोक्षम् 1 एतपोर्भेदा प्रे षा- 
ष्याः} स्मृतिस्तु संस्कारमात्रजन्यं स्तान् । निद्रावहिरिन्दरियन- 
न्पतवे षति संस्कारजन्यमितति यावत् । तेन न टरयन्तरेऽतिव्या- 
प्तिः ) यद्रा षंस्कारलेन संस्कारजन्यं श्ञानं स्मृतिः 1 मसमिह्ादेः 
पद्कारित्रेन संस्कारजन्यलान्न तत्रातिव्पाप्निः 1 
मच भावनासं्ारस्य सिद्धान्तेऽनद्गीकारादसम्भव शतै शश््म् 1 , 
अनुभव्पावस्यारूपस्य संस्कारस्याद्धीकारादिस्युक्तम् । नच, 
पयो नषएस्परतिगेषीयनाङुमवाव्यवितोत्तरमपि स्प्यद्वीकाराद 
तदूनीं च सृकष्मषस्यतुपपत्तेादव-ग्यक्त व्याप्तिरिति षास्य- 
मू तस्वा अरोकिकरीरान्तःपातिचेनात्रारुक्ष्यत्वात् । तस्पा 

अपि रक्ष्यते त॒ अतुमवभिन्नं श्नानं स्प्रतिरिति छक्षणपर } 

नन्वेवं सदि स्म्रतिजनकतावच्छेदकानदुगम इति चेश्ष । अनुमवत्- 
प्येवावच्छेदकत्वत्। अवस्थ(याः खर्ूपमेद् निपादकलात्। नचा- 
ऽवच्छेदकगौरवमिति वाच्यम् । मामाणिकलात् \ पदाथान्तरखटप- 
संस्काराऽनङ्कीकारेण प्रत्युत छाघवाच। नन्वनुमवास्यवादितीत्तर- 
क्षणे या स्मृतिः सा उपनीतमानस्तपैवाद्धीकार्या ! न च स्मृतिपद्- 
पिरप; 1 स्मरतिमतिलम्पे सवेगरन्ीर्ना मविमोक्त शति श्चुत स्मू- 
तिपदस्य मोचकसाक्तात्ारपरलेनापि व्याख्यानेनान्पघ्रापि हा 
बतु श्क्यतादितिचेन्न । खाक्षयिकताच् । आर्जवेन तिद्धौ त- 



„ एर प्रस्यानरस्नाकरे। 

दकारस्पायुक्तसात । किथ्रोपनीदमानलद्गीकरि स्परति- 

सेच्छेदभसङ्ग; । भावनासंस्कारोप्मीवलस्य , सर्व वक्तु प्ररय- 

साव । नच ह्ानातिरिक्तस्योपना यकल्वामावाश्न तयेति च्यम् । 

अपयोजकलात् । क्टृप्मानाद्यमविऽपि ज्ञानजनकलस्योपनाय- 

कस्रन स्कारेऽपि तसस्वाद ! नब्वेवे स्मृतेरुपनीतमानसूपल- 

-ऽनुभवान्तःपाविसेनायुभवामोयतुन्पवपा यापत्तरितिचे न्न । अनु- 

भवलसामन्येऽप्यदुमियनम्तरमनुपिनोमीयनुज्यवायाद् अनुभ- 

ामीयस्यामाव।च्व तथाऽऽपादयितुमशक्पलात्् । अत उपनीत- 

भानलत्रारणायाभ्नुमवभिन्नलस्िवं सूपस्य स्मरामीसवग्यवपाथ- 
भरयोजकसनोपेयलात् तत्य चानुभरान्यवहितोत्तरमाविन्यामपि 

सुरपत्वात् तस्या अपि नोपनीतमानसम् । भङ्कतायास्ततुग्पव- 

, सीवमानलामावेऽपि वाक्यपरामाण्यद्रेव स्मृतिखमवसीयते इति न 
शङ्कलिश्चः । फश्च । अतिरिक्तपंस्कारवादिमते तु पेस्कारस्या- 

सिद्धिख । तथाहि । संस्कारादिना सर्वोत्पत्तिमनिमित्तकारण- 

सेनारदषटस्यापि स्पृतिहेतो्क्तव्यते, आवक्यकत्वाल्छाधनास्च 

तदेवाऽस्तु, छृतं सस्करेणाऽतिरिकेन । नम्वसुभवजन्यम् अदृ 
एएठतिजनकम् { उतानुभवेजनकम् 1 नाद्यः 1 अतुभवस्पाऽटट- 
भनकसेनाविदितत्राव । अविदितिनापि दृरदष्टवदद्ीकारेऽपि स्- 
कारिणोऽन्यस्याभविनाऽनुमकस्य च नष्टेन स्मरसनुदयमद्ना- 

व । न द्वितीय; अनुभवं विनापि स्पृतिपरद्भान् । अतोऽन्य- 

यालुयपत्यानुभवृष्यापास्तेन सस्कारतिद्धिरितियेत्.। न । अतु- 
भननदध्वपयोर्नपतरस्य सदकारिखपम्भवात् 1 त्वयापि सदश 
देरननुगतस्वग्रोद्योकस्यङ्गी रात् । नच प्रतियोगितदभावयो- 
रकका्ाजनकसाैवमिति वाचम् । व्यक्तिमदेनाद्पान् । नयै- 
कनादीपेऽपि तयेति वाच्यम् 1 हाननातीये तदभावात् । परतद्- 
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(भावसमूहारम्बनदरषनाव् 1 नतु तज तयेोर्विपयस्ेन कारणल्मने 

। त दोपः) शते तु न तयेति तत्तद्रूेेव कारणस वाच्यम् । 
तया सति कारणीमूतामाचमतियोगिखस्य प्रतिवन्धकपदाधसेन 
स्मृतिकारणीमूतेष्वंसमतियोगिनोऽनुभवस्य समृतिपरतिवन्धकफताप्- 
त्तिरितिचेन्त् । प्रतिवन्धकससमामाचलेनेव भतिवन्धकामावस्य हेतु- 
तया तस्य संप्तगौमाचसेन परतिवन्धकशरीरयरकल्ान् मृते च 
ध्यप्तवेन कारणलतवाद् व्वे्तभरतियोगिनोऽुभव्रस्य स्मृतिकारण- 
सरानपापात् । नचानुमवसेन कारणस उपेक्षत्मक्रातुभवादपि 

स्प्रसापत्तिः 1 उपेक्तान्यखस्यापि तन्न वित्रोपणीयलात् 1 
ननु चाषुपतरादिना साङ्भायादुपेक्षासस्यैकस्याभतरिन तत्तद चक्ति- 
सवाप्रच्छिसपमरततियोगिताकमेदकूटस्यिव नितरिषनीयतया स्मृतिजनक- 
तायां पवीश्चपिक्षामेदे आंिकेपिक्तभिदानामेकत्र नितरेशमरमद्धेन 
तेषा पियो पिङेषणदिद्तेष्यमतरे विनिगमनाविरदेण कार्यकारण- 
भावानन्सप्रमद्धात् । संस्काराङ्भकरे त॒ पंस्कारजनकतावच्छेद्- 
ककोट। सवीशोपेक्षामेदानां, स्मृतिजनकतावच्छेदककोटौ च आंदि- 
कोेक्षामेदानां न्विशरेन एकच तेपामनिवेश्ाषटाघवमिति खाघन्- 
यकेन संस्कारः सेर्यतीतिचेने । सिद्धे संस्कारे त्ननकतिचारद्- 

शायां बुभ्यमानस्प तदवच्छेद्कलाघवस्य तदसिद्धयेव पराइतल्रा- 
त्}. गुसेरपि कायेकारणभावस्य धमते तद्पेक्नाधर्भिमूतसंस्कार- 
करपनाया एत्र म्युत गुर्सात् । प्पक्षाखस्यालण्डोपायलाश्- 
करे तट्गच्कतिोपितापेद्स्ते कल क्गनिमेतेण सस्र 
रानङकर्रेव सावत्राच्च ॥. किञ्चैवं जनकतायच्ठेदकमेदे सर्वा 

शोपिश्नान्यातुभवस्पृयजनकत्वात् सदी शस्मरतिरपि न स्पात् 1 त- 
थाच प्रसन्नविसेधः । तादरमस्कारात् स्स्यतीतिचेव, तद्चौगतमेव 

` च्पापारियिन तादकानुभवस्य जनकचमिसमपार्थः प्रपाप्ः । अघ 
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ष्टपायितानद्वीकारे तु पररसतिनिरस्यननकादिदङ्पादप्पतुभवाब्र 
स्यतिदर्पनेन तदतिरिक्तोपे्नासत्व पव मानाभावादतुभषलतेन 

कारणलमप्रतुहुमेवेति छतं संस्करिणेचि दिक् ॥ नैवं पागजा(* 
१पूर्ासिदधिः । श्ुखा पागस्य करणलवोधनेन तद्माधस्य तथ~ 
स्वायोगाव 1 वस्तुतस्तु छौकिकक्रियया यागस्याभिष्यक्तन व 
क्रियैव यागः । यञो वे विष्णुरिति श्रुतेरिन्यत्र विल्लरः । अतो- 
ऽतिस्किसस्कारामावान तैयायिकोक्तं लक्षणम्) मद्ृतमतुपरामः॥ 

ख्वापस्तु-- खप्नदशिषेपयकरं जानप् 1 तेन न पूर्ोक्तेष्व- 
न्तर्मावः । नच नजाग्रदद्एटानामिव स्वप्तेऽपि दर्दानाश्न साऽन्येति 
दाशम् स्वशिर्ठदददनादि षिरोधात् । नच करवैकरणायभावा- 
ह् सा नासीति षाल्पम् । नठत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्सथ रथान्. रथयोगान् पथः रजन इत्यादिश्युतिभिः सन्ध्यस्थाने 
शएिकयनात् । भगवत एव तत्न करान्मायायाश्च करणल्रात- 
स्या एव चोपादानलात् । नच दीक्षितेन खोएऽक्नमोजने एते 
मापदित्तविधानाव् । क्ये तस्या पायिकखमिति षाच्यम् । प्रा 
किण सहक्ैण्येव क्वैते नियमित निषिद्धस्य भोजनस्य परतिष्छा- 
यस्त्ेऽपि तस्पिन्नारोपितिपाभिमानिककर्दूवमपि दोपानहमिसभि- 

मिण तदुक्तेः । नच संवादिदेवताऽऽद्गादिदर्दीनानन मायालमिति 
दाश्यम् 1 जीवानामिन््रादीनां योगादिपामध्यवतामन्तद्दि भवे- 
शात् सर्वसमधेष्य भगनतश्च व्यापकत्वेन विधपरानलात्तदाषदिर- 
मापिकत्वेऽपि मपरेयवलदेव तादर्तानघम्भयेऽपि सर्वत्रापायिक- 
वत्पापाद्यिदुमकशस्पताच । जागति दोपवयात् कचिन्मायिक- 
स्पव स्वदरऽपयुक्तगुणवश्ाव् ससस्पापि कवयिद् दु्ीनपिद्धेच । 
तमाद् घ्वापिकी खष्टपायामातर च वस्ुभूतेति निश्चयः । केह 
प्पादितं सन्ध्पापिक्रने व्यानपादैः ॥ 
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भाध्वस्तु तद्विषयक हानं मिभ्येति वदन्तः; खप्रटि सयां 
निरुपादानिका चाहुः । यथा हि चिन्तामणिकामषेनुकसपत्वीदि- 
भ्यः पदार्याखिन्वापातान्निमित्तादुत्ति्न्ते 1 तत्न न चिन्तामण्या- 
दीनाञुपादानलम् \ विक्रियाया अदनाव् । वथा स्म्नेऽपीति 1 
तदशरोमनप् 1 तया सति चिन्तापण्यादतपक्नानामिव स्वाभ्निका- 
नापि तिरकालस्यापिलापत्तिः । स्वप्ने स्वशिरठेदद्रष्टदैर्थन- 
स्प पिध्यात्रेऽपि छेदस्य तान्विकृत्वान्मरणापत्ति श्च \ असुपा- 
दानक्खनाऽन्यस्य शरीरस्याङीरिऽप्वर्थक्रियान्तरभात्रादाचिर- 
स्थायिखाव् सन्ष्याधिकरणषिरोधदेन्द्रजाख्िकादिष्वरपि सससा- 
पाच्च  अत्तनायस्कान्तन्पायेन तत्तत्समवास्पाक्पकस्तमेष का- 
च्यम् । ब्नान् तु तद्विषयक ससमेव । तस्यात्मरूपलयाव । अन्रास्रा 
सपयज्ञ्योतिभवतीति श्चुतेरिति दिष् ॥ 

छपु्षिस्व् सख्वप्रस्येदाऽगान्तस्भेदः। तत्राऽऽस्मस्ुरणं तु स्वत 
पतर ! चिन्ता तु विकरपतमोद्षासिका सम्भावनायाम् उदापोश- 
पिका मानसद्वयो स्यानातिमिका स्मरणे निविश्षत इति नाति- 
स्ता दीमीमरमृतयस्त्वदङ्करटचयो न क्षानविश्षेपाः । सोभये 
देवदत्त इयदिभसभिक्ता त॒ लिश्चय पएरे । अन्पासजन्पे दृदमती- 
तिष्ये हाने पथा पूर्वातुमवरसस्कारः सहकारी तथा मयाभिङ्गापा 
स्मृतिः सहकारिणी 1 विदेषणताचच्छर्कमकारकनिश्वयार्थ तस्या 
अवदयम्ेक्षणाद् 1 अते ययामनुग्राहकान्तसमवेशेऽपि ययार्पासु- 
भवघानपायादभ्यासद्वान निथ्यद््प त्थी स्मरा विप्येण च 

पूर्स्यितङ्गानस्पेदीपनाव भसभिद्नापीति सेयम् 1 पसभिन्नापाः 
सेस्कास्जन्पप्यपक्षेऽपि तस्या अनुप्रादकववेन पस्कारनन्यसाद् 1 

स्मरतेस्तु पस्कारयेन सस्कारजन्यव्वान्मात्रपदाद् नेऽपि स्मृतिल- 
सषणस्य नारतव्पाद्िस्यपि हेयम् । खमममाममृदालम्यनं तु, एक- 

1 
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देविष्धतमनन्यवद्धवतीति न्यायेन श्रमाधिक्ये विषयौ एव । 

ममाधिक्ये च निश्चयः 1 एवच्च यत्र श्षाखावच्छेदेन इते कपि- 

योगे मूलावच्छेदेन च कपितंयोगमययनतत्रापि पूर्क्तन्पायात् 

अमारूपौव, न तु नैयापिकोक्तरीया। एवच दास्दन्तादरिनिर्भिव- 

मूत चिजादयौ च या दुरङ्गमतीतिः साऽपि प्रपाधिक्यानिश्चयष- 

पव, न लाभ्पोऽधिका । कयेव न्देऽपि या सामाजिकानां रामा- 

दिप्रतीतिः साऽुकार्यराियेऽपि यथाशाख्ेशक्रियाऽनुकृतिनि- 

मिचकलाव सामानिकरसोदूवोधकलत्वाच्च ममाधिकरेति ममास्पै- 

व ! एतेनैव देवतामतीतिरपि व्याख्याता जेया । यत्र तिमे रङ्ग- 

रजते इति साम्यं तन पूरवक्तन्यायस्य तुप्णीकत्वाद् श्वमप्रमान्य- 
तरूपता, च वक्तुं शक्येति समानरूपतया सम्भावनावत् संश्रय 
एति सद्धिपः ॥ 

इति मपाप्रसद्धेन ज्ञानभेदाविचारिताः ) 
इदानीं करणं तस्या विचारयितुमुद्यमः ॥ 

तत्र तावद् व्यापारवद साधारणकारणं करणम् । कारणं 
चात्रिमौवकदक्यधारतवम् । उपादानस्य कार्य या व्यवदारगो- 

चरं करोति सा शक्तिराविर्माविका ! आप्रिमाविश्च व्यवहारयो- 
गलम् 1 तिरोभावश्च तदुयोग्लम् । ते द्रे यथपि मगवतः श" 
त्त । आविभीवतिरोभानौ शक्ती वे मुखैरिण # इतति, पयुरा- 
श्वितिता चनति च वुक्या । आवि्ीययतीसातिर्भोव इसधीव। 
तथापि भगवता विभ्य तत्र चतर स्यापिते इवि तस्य तस्य तत्त- 
य । तपाल कादशसनय 
याह मय व विशिष्टमेव भाति वीनानि 

भप्रिङा शक्तस्य न 2 शरणम् । यस्य च यत्तो व्पदह्मरयोग्यघं 
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हत्तस्य काधम् \ इदं च यथातथा आविरमावतिसेभावनादे प्प 

वितपस्माभिः । पतेनैव कुराखु
पितुरायि न कारणतेति प्विद्धमः 

फलापधानामावात् । यत्तु अनन्पथासिद्धनियतपूरववतिख 
कार 

णलमाहूः \ ठन्न 1 पूर्ववरतिपवस्य कामपिक्षलवात् कायैस्य च 

नियतपशचाद्धाविवादन्योन्याश्नयग्
रास्ात ॥ अनन्यथासिद्धत्स्ण- 

म्यथासिद्धभिन्नवेनान्ययातिदधेश्च
 अनप गृहीतकारणताक्रखण्टप" 

लेन तत्राप्यसथैव कारणरक्षणस्य 
वक्तव्यलयादासयाश्रयापनतेश् ॥

 

नापि कारण कारणमिसलुगताकार्तीतिसाषि
कनातिविवेष" 

स्व् ! अभवि तस्याद्रीकरिण जातेखादाकयवचनतात् 1 अच 

ष्टपाधिल खगतिकगततिः नापि कायीनुङृतान्वयन्पतिरकिषवं 

तव् । मूकङारणे आकात्रादो व्यभिचाराव 
तत्तन्मते वस्य तस्य 

निसविभुलेन कातो देदतश्चाव्यतिरेकाद ॥ नच यत्कारणस्वेन 

विद्रद्धग्यह्धियते तदादाय छक्षणमद्धतिरिति घान्यम् । त
याप्युक्त- 

दोपानपायाव 1 तस्मादुक्तमेव कारणरक्षणम् 
॥ 

तच्च कारण द्विपिधप- सखमवायिनिमित्तपेदात् ।
 तत्र तादा 

तमयसम्बन्येन यद्र कार्यं भवति हत् समवायिकारणम् । सम्- 

दायश्च तादारम्यस्यैव नामान्वसम 
॥ 

चेन्नेपिकास्त-- अयु्सिद्
धानामाधाराधेयमतानामिह् 

प्रयय- 

दतु; सम्बन्थः समवायः । यया इह सन्तुपु पटः, शद पटे शुक 

स्वमिदं गवि गोमति कायकार
णयोधेणयुणिनोः सापान्यक्रिक्षे- 

पयोः! स॒ च सर्वपमेको निसो व्यापकश्वेवाहुः ॥ 

तदन्ये न क्षमन्ते # तत्र पाद्सारयेमिश्राः-- स्य मौरिति 

प्रययादिदह् मोलवपरल्लीतिमरसयामा
वाच्चन् ूर्बाक्तरक्तणः सम

्रायः) 

फिम्तु येन सुम्यनभेनाऽऽ्येयमाधा
रे स्वानुरूपं बुद्धिमाधतते स्वा- 

क्स्म योधयतीति पावकस
 सम्बन्धः सप्वाय इद्ादुः 1 तचिन्स- 
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पू 1 गुणगुणिनोः क्रियाक्रियवतोवैः सम्बन्धस्तस्याऽपमवायत्वाप- 

तेः । गुणक्रियाभ्पा स्वाकारेण युणक्रियावतोरबोधनाव् । अथा- 
भयुतसिद्धयो्थः सम्बन्धः स प्मवायः । अयुनकषद्धौ चती यथी- 
द्ैयोर्नक्ष्यदेकमपराश्ितमेनायतिष्ठव इति । तदपि जघन्यम् । 
सथा सति भरल्ये जातिस्थितिः) काटे वक्तुपदरक्या स्वाद् । काः 
छपयेवबुद्धधापादकसाव् 1 नच तन जातिः, स्वस्पेण, कालिः 
केन् षा सम्बन्धेन तिष्टतीति वाच्यम् । मानामावादियाहूः ॥ 

श्रीह्षमिश्रास्तु- अपराभ्रितं नामापरसम्बन्धिलम् 1 वन् 

फोऽपो सम्बन्धः! संयोगः, समवायो बा नायः। समवायापरा- 
प्परसङ्कात् । न द्वितीयः 1 अपराभरितत्वस्य समवायघटिततेन ष- 
मवायिनिरूपणे आत्माश्रयमपङ्ञादियाहूः ॥ वस्तुतस्तु कार्थमात्र- 
स्य मलये नां षदरद्धिशेपिकेस्तादशयुणाप्रियामतियोगिकस्यं 
तादृशन्यक्तयतुयोगिकस्य च स्मतरायस्य मतियोग्यादिनाकशाद भ- 

मातृणां वाष्ठकरणनाशाच्च भरवीयभावेन कालिकादिसम्बन्धेन 
कारादौ सच्तामप्युपपाद्यितुपकतुबद्धिः स्वयुखेनेव प्रतिदा भ- 
ष्यते इति श्रपम् 1 

चष्ममूत्रानुसारिणस्तु- यया अयुदकिद्धयोराधेपाधारयौ- 

विकषेपणविरेप्यमायोप्पत्तये समवायोऽद्भौक्रियते तथा समवाय- 
स्याप्पाधेयतेन विष्ेपणत्वात्तद्ये पम्बन्यान्तरस्य सपम्रवायान्त्रस्य 
वा अयक्नायां तद्नवस्ापातार्मिसलदानिरनिसता च स्यात् ।अ- 

न्येत्नाया पतमवायस्पातप्म्बद्धत्वमपद्रः 1 तथा पयप्तम्बद्धः कयं 
सम्बन्धिनो सम्बन्धयेत् । स्वत एव सरस्थितिनियमेन तयैव 
न्पायेनाधेयान्वरस्वापि स्थितिसिद्धौ समबायस्येवापिद्धिः 1 
मच वस्य सुम्बन्पलाद् स्वस्यिविनियामकवं, सम्बन्धिनां तु न 

वयेववो न दोप इति बाच्यम् । संयोगस्याऽपि सम्दन्पतवेैत- 



प्रसाणपरिच्ठेक् 1 २९ 

साम्यात् ्याप्यसप्ेतलापततेः 1 नच तस्य गुणलाचनान्ति 

पम्बन्धान्तराकाद्रुति वाच्पम् । गुणपारमाषावास्वततन्नमानश्चसा 

मलेनेतरेपामनाद रणीयतादि वाहुः ॥ 

उग्रैवान्पे जु, अयुतसिद्धयो; सम्बन्धः समयाय इति वदता 

अगुतसिद्धत्वमेव पूर साधनीयम् । तत्तु कायीभति लिरूपचि- 

तुमेबाषक्पम् 1 अप्तक्कायैवादे अमतः कार्यस्य पश्चास्सन्तादीका- 

रात् तथा ससथक्तिधलसूपस्यायुतसिद्धसस्पैव पू्ममपि- 

दधा, दुपपाद्यस्य ममवरायस्याप्यसि्धिः । तस्प पूम्रमुपगमे अष्त- 

त्कापवाद्भद्भमसङगः 1 अथोस्पाच्तेत समयाय इतिचेव तर्चु्यत्े- 

रनिखलात् सपव्ायनियलदानिः । निस च का्यनिसप्वम- 

सद्धाठ कारणव्यापासनैक्यम् । तस्मात् तादार्पलक्षण पव 

का्कारणयेोः, सम्बन्धो न समराय इसाडुः ॥ यत्तु गुणक्रिया- 

दिविषिबुद्धलि्ेपणविकेष्यसम्बन्धविपया, विरिषुद्धितात् 1 

दण्डपुस्पविशिषटबुद्धिवदिसचुमाने सयोमादिवाधात्. साधवन्ति 1 

तदष्तेनैव परास्तम् \ सिद्धमाधनत्वादथोन्तरत्वासच्च ॥ नच 

खाधतरवखात् तस्सिद्धिः 1 पदावीन्तरसेन प्रतिपाद्यमानस्य तस्यैव 

गुखूखात् 1 रहिप्चिसीकार्ीभावाच्र । अतो न समनायस्ताद्ा- 

स्म्णादिरिक्तः । तादाप्म्य च भेदसषिष्णुरमेद प्य 1 भदपदि- 

प्णुता च, चदु स्या अरजायेयेदीच्छया सदच्यापारमभूक्वाक्तिविभा- 

गेनेति नाऽ पूर्ोकूदोपसचारः \ श्युतिशरणस्वान् कर्पनाया; ॥ 

यद्रा, सत्र येन यतो यस्य यते यद् यद् यथा यद् # स्यादि 

द भगवान, साक्षात् भघानयुसपदवर इते दुक्रमस्कन्धीयवाक्ये 

यथापदोक्तपमरकासमध्ये तस्यापि नितरेछपितु शरयस्वात् सत्कार 

वदि कायस्य भद्येऽपि सत्येन सम्बन्धिद्रयसत््वास्च निप्यस्षम्ब्- 

ग्धः तास्कलाद्धीकषिप्पदोपः 1 नच सनविरोधः) 
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ततर वैरोपिकादिभतिपन्रस्यैव दूपणेनाविरोधात् । एवास्मिन् भते 
खूपादीन् परति न घटादिद्रव्यस्य कारणता 1 ममाणाभावाद् 1 

किन्तु समानकालीनल्मेब टृषटानुरोधाद् बोध्यम । यत्तु पूरवव्वि- 
सवं कारणलक्षणं स्वीय रूपादीन् प्रति द्रव्यस्य कारणत्रायि 
मथमे क्षणे घटदेनिर्ुणलं स्वीकुरषाम्ति । तदसङ्गतम् । तथाहि । 
थमे क्षणे फ कषालादिगुणा नदयन्स्युत तिष्ठन्ति {। नाचः । , 
कारणगुणानां नवे कार्गुणाऽनारम्मापत्तेः । क्छटप्रपाका- 

दिरूपनाशकप्तामगन्यमातरे तननाशस्याप्यशक्यवयनतात् । पीत" 
तन्तुभिः सओेतपटापततेच । पीतस्यैवं भवने नियामकाभावात् । 
नचादृमेव वाच्यम् । तनैव निवे कारणकूपस्य कारणतीभ- 
दवाकीरूपादपिं सद्पोखत्त्यापतेश्च । न द्वितीयः । सत्यु तेषु 
फायैगतगुणानारम्मे हेवभावादिति दिक् ॥ 

परध क्षमे परमनूक्षमो घट उत्पयत इसप्यसङ्तम्। अत्र सा- 
रयाः-- पथे क्षणे घटः परमाणु महान् बा उभयविरक्षणो 
बा । नाचः । निस्वयवलापत्तेः 1 न द्वितीयः । गुणगुणिनोरेकः 
कारोत्पत्तिपपङ्गात् । परमम्रष्मो घट इति मतिक्नाविरोधाच्व । 
अनेककपारेषु पम्वेतो घटः परमसुकषम इयहदयद्गमश्च ! न तृती- 
यः । अप्रसिदधेः। नच युणयुणिनोभेन्यननकचालुसोयेतैषं करपने- 
ति वाच्यम् । स्षपानकाखोत्पत्तिवादिनं परति जन्यजनक्मावस्य 
भक्तुमशक्पतवात् । नच पमानतामग्रीकसेन कार्थकारणयोरमेदा- 
पचिरिति वाच्यम् 1 ठन्तुगूपदे; प्याजनकतयाः सपजनकलैन 
सामप्रीमिदातू 1 नचेनस्िन्मते करं समवायिकारणमिति वाच्यम्। 
पट पए 1 नच कास्णत्वामावे कयं समवायिकारणमिति वास्य- 
म् 1 स्पदेवं पदि समवायिकारणं कारणताविगरोपः स्याद् ! न 

चवम् । किन्तु कयेमपवापिलयेेसादूः ।. वपायदन्मते कारपै- 
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कविष्यमेद समवायश्च स्वसपसम्बन्धविेष पछ 1 का
यै चावस्था- 

विेष एतरेति। सिद्धान्ते त॒ पूवोक्
तच्छया लोक्रेऽपि कारणत्व पम- 

बापिनो निर्वाधम् । आविभौवकशषस्याधारत
स्य कारणलक्षणस्प 

रनाप्पनययज्यतिरकसिद्धताद् }
 पुत्रादौ जन्यस्य शराख्लसिद्ध- 

तवास्पेति । उपादाने तु समवायिन पएवावस्ाविकरेषः । परिच्छ- 

कस्य कर्तृक्रिपया उपापतुस्येव मृिपण्डमूतादिरूपस
्य पृथिव्यशस्येव 

धटपटययुपादानल्वद दनात्
) अन्यथा पृथिधालाविदेपाव

् पिण्डादि 

स्यताभविऽपि घरा्युसखयेत 1 अत प्त भव्रानविकृत एत जगत् 

पकश्चिन समवायी } स प्त पुनः ययचित् कारं चित् म- 

छतिरूपं॑खा्सुपादानं करोतीति ्रहतिदीस्योपादानमाधारः 

पुरुषः परः # सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तस्तितयं त्वहमिति! 

गुणग्यतिकराकायो निर्विकेपो$ऽपतिष्ठिनः # 
पुरुपस्तदुषादानमा- 

सान लीलयाऽसूजत् ॥ विदत वे च 
ननपान्रं सस्ते विप्णुमा- 

यया ॐ ईष्वरेण पररिच्छनं कालिनाव्यक्तमूर्िनियादिवाक्य
ादव्- 

सीयते \ वच्च छोकेऽप्येकस्यै कमव) न तनेकम् 1 अन्पया कार- 

णगुणानां कार्ययुणोसादकलनियमान् 
कार्यानि एत्वापत्तेः । 

दशिरादिष्वपि भूतसयुदायस्यव
 हेतुप्वम् 1 अन्यद्रर्पत्वाचच्छिनने 

भ्रति तथोग्यावयवस्यूरखंद्वनेव
ानुगता कारणता । न तु स्पदीब” 

च्वेन 1 आक्ासे व्यभिचारात् 1 आकाशाद्रामूसपततेः श्रौतसात् 1 

नच निमित्तम् युराणोपबदणविरोधाव् । 
अन एत्र नारम्भवा- 

दोऽपि \ इदं च यया तथा भपञ्चगेदवदि व्युखादितमस्माभिःा 

उपादान च द्विविधम् ॥ परिणाम्युपाद्रान) 
वित्रनोपादानं च 

त्र आगरं सखसमानतसाककायोकरिणाविर्
मेवति 1 परिणाप्र्च 

उपादानसमसतताकोऽन्यथा
नषवः {सु द्विविधः) अचिशतो 

विक- 

तश्च 1 तनराद्यो यधा सुयर्णस्य कटक ुण्डलादिः 1 द्वितीयो 
यथा 
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मृदो पटशरायोदज्नादिः । यथा च मनसो दतर हगार । 

एपादानविपपसतत्ताकोऽन्यथाभागे विवः । स तेकष्रेष एव । 

यथा रजेतादिसूपेण बुद्धः स्पानप् 1 समबायिकारणमिन्रं यत्" 
कारणं तन्निमिचकारणप्।यया धटस्य कुलाछचक्रथीव्ररदण्डादिकं, 
तुरीवेमादिकं पटस्य, विषयेन्दरियन्यापारा ज्ञानस्य ! कारणता च 

द्विविधा । एकरा देण्डवक्रादिन्पायेन सामग्रीकारणता । तृणार- 
णिमणिन्पायिन परसेकपयतरपायिनी द्वितीया ! तन्तुद्रयप्तयोगादि" 
कं च सामर्न्पामत्र प्रविशतीति नाऽत्तमयायिसेन अतिरिक्ता 
फारणया तस्य करपनीया 1 प्रपोजनाभावात्र् । त्पाद् द्वितरिध- 

मेव कारणम् । कारणताग्राहकौ चान्वयव्पतिरेकौ । तौचद्धि- 
विभौतत्र खखव्यास्यतरयाव्कारणसचतर सरक्ते ऽबद्यं यसमत्च- 
मल्वः । यद् मावेऽवदयै यदभावो ग्यतिरेक दृतयेका विधा कार् 
णततामानरग्रहण उपयुडयते । अन्वपनप्रन्वयः 1 एरजियनेन भावे 
७च् } कायण पतद् तद्वयवादिसतेणवस्थानम्र । विद्रवेणातिर 
चनं स्पातिरकः । कार्यातिरेकणावस्थानपितिं द्वितीपा विधा । 
श्प्रा च उपद्रानलग्रहण फएुस्प्रप्तक्तवारणे च यथायधमुपयुस्य- 

तेऽतो न शङ्कालिश; । कारणेन कायजनने यदन्तरं अवरयमुपयु- 
ष्ये स न्पापारः । यथा तन्तुदरयप्तयोगश्च तन्तुतुर्योः । यथाच 
विषयेन्दरयेपोग इन्द्रियाणां, पथा द्रन्येण प्रीता देवता भरीति- 
वा वास्य । न तुं तस्नन्यले पत्तिं तजन्पजनकृः । समबरायादौ 

व्यभिचारात् 1 अमाधारणसं चात्र कार्येसपादनकाे तदनुकूल- 
व्यापारातिरिक्तव्पापाररदितत्र वोध्यम् । सदरेच्छादीनामितर- 
दपापारपादैसामवान्न तकातिय्यात्निः । विषयस्य पमवायिन- 
स्थाफस्णलवरिक्ञाया तु तद्धननं व्रेपणीयप्र |च काथ- 
त्वाऽ्वच्छतकायेतानिष्पिवकास्यनाऽयून्वत्मत्ाभारण शारण्य. 
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माहुः } अन्येतु कादलाऽवच्छ्नकार्य
तानिकपितकारणवाश्रपलं 

तदिसाहूः । तज नास्माकमाग्रह इतति व्यवसितं करणम् ॥ 

एव हि सिद्धे करणे यत ूर्मोक्तममां भति 1 

करणं तसमाणं तनमूदधन्यो चेद एव हि ॥ 

अयेन निखतवन्धाच्ज्ज्ञानाऽन्यति
चारतः 1 

छोकानधिमतार्यस्य मन्वचान्रास्य ऊकत्ः ¶ 

तद्थौवमतेर्वाध्तन मूधैन्यताऽस्य वै 

चरेयाते दर्यने चदमपरमितेः करणं 
श्रुतिः ॥ 

तम्पूचमन्यव् संदेदहटसा तस्पहकारिताम् । 

यातीति आसयेनितादिसत्रैवं 
विनिदिचवप | 

~ 

सेनान्य भरमाणलमन्यर्पा न विरुद्धयते 1 

पमेव निवन्धेऽपि बुद्धयतामाशयो
ऽपि च ॥ 

मानान्तरेपजीच्यानामन्
दियाणां भरमाणा ॥ 

सन्योगाद्ते नालि तेनाचार्येरनारता ॥ 

ममाणगणना ऊोकञ्यवहारमयोजना 1 

तत्; इन्दाविरुदधा साऽऽदरणीयेति खचितम
 ॥ 

अतोऽन व्यवहारे यः स्वभस्थानसमाश्नितः ! 

विञेषस्वस्य दोधार्थमादतेम्येव सा तत; ॥ 

श्रुतिः परसक्षमेतहयमलुमानं 
चतुष्टयम् 

ममागेष्वनवस्ानाद्विकव
्याव स विरञ्यते ॥ 

शरुतिः अयक्षमेतिद्यमलुभान
ं चतुष्टयम 1 

एतेसदिखमण्डलं सवख विधास्यते ॥ 

पएेेकादशस्कन्धे श्रु
तो यद्विनिरूपितत्् ॥ 

तदाधिय मयाऽयैवदुच्यतेऽतो न दूषणम ॥ 

क्मवि स्मरतिः पूरस्चस्परला निरूपनात् ॥ 

ध्र 



३४ प्रलानररनाकरे। 

धूतैषपि प्रमाणोक्तौ स्पतरेवदेरादपि ॥ 
शेषं पयास्यितं यानि दृपमानादिकानि वै । 
तान्यनुग्राहकण्येव तेन दोपो न कश्चन ॥ 

स्वीप्येब् ममाणानि समेव कथयन । 
उपजीवन्ति वद्धेतौ कथितः पूर्वममागमः ॥ 
उक्तवाभये श्रुतिस्तप्माच्छन्दः पूरं निरूप्यते । 
येन द्वति परिरे मुरुप्तलागगतिः श्रतेः ॥ 
ह्यातरिसोष पएवान्यप्रामाण्यं नान्या ततः ॥ 
मजु बाधपेग्यव्यतिरिक्तक्षानजनकं सप्वं योगादिनापि 

जन्यत इति कयं वेदस्यैव युरयलमितिचेश्च । तेापपि वेदम् 
सत्वात् । अवरेदमूलानामममाणत्ात । विदूरकाष्ठाय सयुर 
कूयेगिनाभनियादिपराक्याव । यो गिनामूषीणापपि प्रस्सरकिमरति- 
प्तिददानाश्च 1 अतो देद एवे भमाणम् । प्त चाप्तोपदेश्चरूपः । 
आद्ञशच पयास्यितावादी । स लोकिकालोकिकमेदन द्रििध; । 
तथ्राऽस्मदमदिीकिरः । अडकषिकस्तु कऋषीनारभ्ये्वरपदन्तः । 
उत्तरोत्तरं चेपामाप्ताधिग्पाद परमाप्ततवपीश्नर पर्यवस्यतीति 

सदुपदेशदूपो वेद् एवाऽनपेकषं ममाणम् 
नेन्वाप्तोपरेशस्प तेन रमेण मामाण्वे सिद्धे वेदस्य परममामाणं 
सिद्धपेवतदेत्र तात्रदपषिद्धमषपद नासुपनायकतेन श्रो ब्रव दान्द्- 
सिद्धेः । शन्दस्यं मपाण,न्तरल्रफस्पनाय। अन्याय्यल्ाच् । अन्व- 

यवुद्धिद्न नन्पतेनानुमितागपि न्विशस्य धाक्य्ाच्य । नच श 

मटान्वप्पतिरकातुविपानाद तस्य कारणलगिति बाच्यम।दतुश- 
शिष्यस्क्तेन देदुरदेन दऽुप्वभप्योपषति्तस्यातिरिक्तकारणता- 
्राषकते मानाभावाद्। जतो वेदस्य न एषम् प्ामाप्पमरति दूर 
निरस्ते पससपिति चेव ॥ अत्राहु्पापिकाः ॥ इब्द्ः एफोष 



प्रमाणपसिच्कः} श 

मानम् । बरत धटमानयेयादौ ख्स्क्या पदजन्पपदार्पोप- 
क्वियनम्वरं गवाद्वस्तिलायमयविषयप्य विरुत्तणरेषघ्यान- 
मब्पतिरेकाभ्याम् अकाह्ुदिमछन्दकारणकस्योयनीतपानला- 
ऽपामराठ् । अशक्यस्याप्यन्वयस्य पुैरपस्यापनेऽ्वपदाद्रोरयुप- 
स्थापनापन्याऽतिप्रङ्ापततः 1 नचान्वयवोपो नास्येमेवि शया 
ऽयं पपाप् हति षास्पप् । विषठयुद्धरामुभविकलेम तदपाये. 
$तुमवविरोपापततेः । तप्य तसापकलवानङ्गीकारेऽनुपितेरष्पप- 
उापापततेः। नापि स स्मृतिर्प एवेति युक्तम् । अनुव्यदतायवि- 
गोषद । पतमानाकारतेस्काराजन्यतेन स्प्रतित्वस्यायाकपकचन- 
साष । नाऽपि पान्नाक्तारः। साकाह्ुपदरानापिवान्पस्याप्युपना- 
पकतस्य दक्यथचनतवेन तदुपस्य(पितस्याप्युपनयमर्योदया भा- 
नापृततेः ! नचेष्टापत्तिः । जनुभवविरोधापततेः । तचदर्थविपयक- 
धा्ददुद्धयदुभ्पवसाये मरति पराब्दयुद्धेणनवयेकषाकाह्पद्जन्प- 
रेचदेर्थमोचराव्दतेन विष्यविधया हेतुतपकरपनेऽतिगो राव । 
वृवरवाधरष्वल्ितरस्दिरपदाधस्यापि श्रान्दवोपेऽगादाव १ 
पप्य तेदविपधकरामुव्पवप्तापस्प पाधप्रसक्तरगवादाषल्ित्वदोरिग. 
त्ितवादौ गवह्ेरपि भानमतङ्गस्य चावताप्यनुद्ारास्च ॥ 

किच शान्द्धिपः मसक्तलाऽभ्युपगमे पदा्थाऽन्पकोध- 
दषायामपद्रापनापापि षवप्रापग्रीबलेन परयक्तसापतिः। पसन्नप्ता- 
मान्यं प्रति शाब्दसास््याः भवन्तसामप्रीकोटिनिविषएटतया परविष- 
भ्यरूखाप्तम्भगाद । नच श्ब्दरान्यपरयक्तलाविच्छिननं भरति सस्पा- 

सथालङस्यनान् दोप इति वाच्यम् । य॒रत्याद । तदपेक्षया शा~ 
व्दपिपः मयन्नभिन्नल्वङस्यनायमिव छवुवराच्चं । तस्सान्नान्वप्- 
बुद्धः परसत्षसपसम् । नपप्यलुमितिषपलमर ! अलिद्ध जन्पवाद् ¦ 

नयं मौरस्रीति क्या र्ित्ववान, तोभ्पताद्, परवदिति 
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बाधरदहितलष्रपा योग्यतैव लिद्धमिति वाच्यम् । अहाताया अदु- 
पयोगात् खदपसलात्तस्या अकारणेन सन्जञानस्यैद छिन्गताया 

बाच्यताव तस्य च बाधनिश्चयामावमाच्जननौवेपिप्षमेण रिद्ग- 
ताया अ्राक्यपचनत्वात् ) योग्यतामाजलिङ्धकस्य संस्गीतिमान- 
प्यन्वयबुद्धिसे धटः कमलपिख।दिस्थरीवस्यापि तस्य तथा- 
तवापतताद 1 पोग्यतायाः संशवरेऽप्यन्वयवुद्धरानुपविकलादङ्गमि- 
तिलस्याधाकयवचनःाच्चे । न च, गौर्तितवान, सपर्मिका- 
त्वाऽन्वयबोषातुकूराकराद्वाभरयपदस्मारितत्ादू, घरवव् 1 गोरिति 
पदम् अस्तितवद्रोङञानपूतैकम्, अस्तिपदपाकाष्ूमोपदखाद, य- 
नेयं शमवप, आकाश्षवदिति तत्तप्पदार्थपक्षकपदपत्षकालुपराता- 
भ्यामनुमितिखततिद्धिरिति युक्तम् । े्तुशरीरमविष्ठाया जकाह्का- 
था अनयवोषालुकूरानुपूरवीपर्यवततिततवेन अन्वयवोधतिद्धः पूर्वः 
मसिद्धत्वात्ताद्शारीरकदेव सिद्धः । प्तनैव, वेनं दण्डेन गाम 
भ्याजसादिवाक्यश्रवगोत्तरप्, पते पदार्था मिथ; संत्यवन्तः 
आकाद्ादिमसदकदम्बकस्मारितत्राद्, गेहे पयोऽपि तमानवेति- 
पदकद्स्यकस्पारितपदाप्तायपच। उक्तरूपाणि पदानि, वैदिकप- 

वानि वा तासर्वविपयस्मारितिपदार्यतेर््नानपूर्वकाणि, यका- 
ह्दिमसपदकदम्बक्रत्वाद्, घटमानयेतिपदकदम्बक्यदि सादिकम- 
पाप्वप्। ताद्वान्याश्निङ्ठाने विनापि शाच्दयोपस्य सर्कादुमपशिद्ध- 
त्वाच्च ॥ नच तत्र व्यापषिततानं कर्पनीयमिति वाच्यम् | सर्वत्र 

शन्दश्नवणोत्रं व्याक्िस््तो मानाभावात् । स्वेन शन्दस्यके 
स्पाप्ि्गानकखन्व् सरवत्राुमितिस्यले पदान कतित शा- 
ग्दवोधस्यापि कल्पितुं शस्यरगाच्च एय अम्दृर्य मामाप्ब- 
पिसाई: ॥ 

वस्पुतस्तु सादिखषटिदिनो वैशेपिकस्य सगि भाषाक 
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गा आन्दयोषदशषायां पदकदम्बान्तरस्युसच" 

स्न पद्पक्तकालुमानि सपक्षाभावाक 1 पदा्क्षकाऽनुमानिऽपि
 

लिेपणामावपयुक्ततद माबाच्छा
न्दूवोध एवे दुम इति मूले 

फुडारः \ अय तत्र विधान्तरेण वोधलर्दि आवदयकल्वाद रेव्रा- 

स्तु, छतमनया \ अय तदा वातयान्तरमुतयननमुच्यत
े तदापि प्रर 

स्परतामर्या प्रतिवन्त्रेन युगपदनेकवाक्यज्ञाना
भावादः स॒ एव 

दोपः \ अय तन्न परयमिक्रवावयान शाब
्दे, किम्तु शक्तिग्रह 

मनाच्या कातिपयचाकरावपेद्रापार
््या दाक्तिगरदे वोधस्तदावि 

ष्तिगरदपमकां चेद्न्
विताभिधानपक्षापत््या सिद्धम्तहानिर्देल- 

सिद्धिशवाकाद्वाया अज्ञातत्वात \ द्रो चरमाकाद्वदौ हाते 

चेतदा्पाकाह्स्वदक
ञपनायाकागापदशकत ग्राहयतां पदा- 

नां शन्दुखनैव क।रणतायाः करपनीयसयाव् सथा कारणताया 

लघुता । शाव्दवोधेऽपि 
तन्नैव कारणस्य द्मटिति स्फूरविना- 

ऽनुमानघ्वेनं गुरुत्वादक
्छषसराच्च ॥ एवच्च मरमाण

ान्तसकस्पनयपक्त- 

या योधविम्बकसपनमे
व पाय इसि निरतम् ॥ विरम्बस्या- 

ऽनुभवविरुदधलादिति 
दिक\ अतः पृथगेव इन्दः भ्रमाणमित्ति 

स्थितम् \ नन्वस्तु भमा
णान्तरस तथापि प्रय

क्षविरुदं शन्दषतेना- 

ऽपि न प्रपतति दयाकयते \ प्रयक्षोपजीचकलाच्छन्द
स्प 1 अन्पथा 

भतारकवाक्यस्पापि भ्ामाण्पापत्तेः । फ, स्वरूपरूमिऽपि 

शब्दः श्रोत्रसपित्षः । अतः भर्यक््येव मुरूषलमुलिते, न् भन्द्- 

स्येति चेन् \ खस्छपरु
मि शरोचरनपिन्ञसे मा

मार्य तदृनयेप्ततरा- 

तु 1 श्रुतमात्रेण शब्द
ेन चक्षु रादेकमनपेशैव 

पद्रार्योपखयपना- 

द्\ नापि भरखक्षोपजीवकखम् 1 वेदे तदमावाद् 1 सछ
ोकानयिगत- 

स्यापि विषयस्य धर्मदे्बोधनाव । नच सोऽपि योगिनापृषीणां 

भसन्न इति वार्यम 1 मानाभावात् । य
ोमादौ प्मादिमरस्यन

्नजनन- 



~ म्यत ना (णनो. 1 

सापध्पंस्य परानाऽन्तरेणाऽङ् ततत् । तदर्थं पररश्यतुपवततेश्च । 
नचाऽदृष्टदेव भटतिरिति पाद्यम् । सस्कर्मकरणमन्तरेण तस्यैवा 

भनुपपत्तः । आदिसर्गे परम्पराया वक्तुमशक्यत्वात् । अनादि 
सर्मबादे अपौरुषेय्य वेदस्य भ्परमितिजनकलस्छीकारास्च । 
नापि स्वमावात् भत्ति; । तस्यापि मूरविमरष वेद एव विन्रा- 
नतेः । नचेदयेर्येति युक्तम् । शब्दं विना तस्यैवासिद्धः । 
नच कार्वल्रादिरिष्गकानुमनेन तस्सिद्धिः। षीजाट्रटान्तेन हतः 
साधारणसखादिसन्यत्र विस्तरः 1 अतो लौफिकव्यवहारसाघक्यैव 
शब्दस्य मसक्षोपजीवकसं, न वेदस्येति तत्र ममाणमृदधर्पलं 
निकषम् । नचेश्वरनन्यलादीन्वरमयक्षोपजीवकतवं वेद्य 
शङ्ाम् । अबुद्धिपूर्मेव तद्िच्यक्तेः । नचामत्र मानमि; । 
निखेप्तितश्रुतेः । भगवान् व्रह्म कात्स्यैनेयन्वीक्नाबोषकवा- 

धंयाष्च । अन्पया तदनुपपत्तेः । अतो लोकानपितीर्थगन्- 

साद तदस्य भमाणान्तरावाध्यतेन निसमेन सह सम्बद्धे 
च वेदारपमकशन्दस्येव मृदधैन्पलरमुवितं, नान्यस्येति निश्चयः ॥ 

षदं च तस्य द्रया प्रामाप्पे शन्दस्योसततिकसू्रविमपीदम- 
पीयते 1 तेनात्र छन्दार्थतत्सम्बन्धाः क्रमेण परीक्षणीयाः । दथा. 
पि षब्दे विचारषाहुट्याद् ्याप्षपदि; सर्ववेदार्षरूपस्य प्रह्मण 
पद पू पिचारितत्राव प्तम्बन्ये विचारस्य।स्पलास्व मातिलो- 
म्येनैर् विनापेते । वत्नापीनासुपचिनाशश्राचिताद् देवदत्तादिः 

नाम्नां च जननोत्तसेत मम्बन्धदश्चनाद् वन्न्यायेनान्यत्ापि तधैव 
सिदध पू्ोक्तं सापीय इति नेयापिकादयः प्रसपतिषठनते ॥ 

अचर जेमिनीयाः--श्व्दा्ेमोः फः पन्वन्प इति निङ्गासा- 
या, न ताव् सेद्धपतादस्पममवापरतपोगाः । प्ुरमोदक्दा्दोः 

सच्राएणे सुतप्रटनपूरणायापततेः । नाप्ेर्यम् । मदीतिरिरेषान् । 



प्रमाणपरिच्डेदः 1 ६२. 

न्यपेवाननियोगादाहं दम्धोऽनिषन्यते # अन्पथा दाष्न्येन 

दाहाः संमतीयत शति मरवीतिमेदाच्च । नापि का्यकारणमाकः। 

दरमोसियलरात् । नापि निमित्तनैमित्तकलवयोनाश्नयाश्रयिम
ा- 

बाचाः \ भखक्षविरोपेनातुपपन्नता
त् । किन्तु प्रयास्यमरसयक्र- 

भावः संबन्यः 1 स चाऽपौस्पेयः \ तत्तच्छन्द्भवणन तत्तद्ी- 

उवगपस्वानादिपरम्परासिद्धत्र
ात् । अत एव च स्वामाविकः 1 

नच परामिभायायमानदवर्यमतिपन्ि
तिदधेर्लाभाविकसं शद्ध 

नीयम् 1 खापाद्वस्थायां प्रवौरनमिरैवःलेः शुकषारिकादि- 

{मिरलधद्दिकैश्चोच्चारितार्लोक
िकशन्दएम वा धवाद्ादिवाना- 

च्वार्थामिह(नामप्यर्मवोधानाप
त्तिमसङ्गात् ।नच प्रसाय्यमरसायक- 

भावो नाम संजासंङञिमावस्तस्य स्वामा
तिकले, इदम्मथमतया श्रव 

गेर्प्यसपरययापत्तिरिति शङ्कनीयम् । चशचुप आलञोकपतयोगस्थेवं 

शन्दूस्य शब्दायसम्बन्धप्रद्यापि सदकारसितिात् । नच प्तम्बन्ध- 

ग्रहो नाम शा्तिग्रदः \ कस्य ुस्पा्रकृतवोधनाधीनल
ात् पीस 

य सम्बन्धस्य शरदाम् ) तद्भदणमाजस्यैव 
पुरूषाधीनलवेन ग्राद्म- 

ध्य् सम्बन्धस्य वद्नधीनलत् 1
 अन्यथाथैकथने 

तस्यान्रूपार- 

स्भद्नेन तथा निश्चयात् ॥ देवदचादिशन्दवन्तूतनायेसम्
बनये 

हस्य स एवाथे ईति तदनुषालम्मप्र
सक्तेशच । न च भूमावर्थो मुखे 

श्ब्द;, भोरिति श्म्दः सास्नादिमान् अथः शब्दोऽयं नाऽ्येः 
= 

अर्थोऽयं नश्नब्द इसा्रयभेदषूपम
ेदभतीतिभेद रज्जुघटवच्छ

न्दाध- 

योः पथम्भूतत्वात् तादश
ोश्च रल्जुयटसम्बन्धवत् कतकृपम्बन्ध- 

षत् छतकसम्बन्धस्यैव 
दषट्वान् निखसम्बन्धतिद

्धिः । सिद्धे चेव 

मनिससे कश्चिच्चेतनः पुरषद्लस्सम्बन्धी वाच्यः
 स च नास्मदा- 

दिः \ अश्वैह्त्वात् । किन्तु 
पररमेद्रेण सगीदिकारे सम्बन्धः 

एिहियते \ वते सपद्रयं कृता उथुदहा्यत इति वास्यम्
 । सर्गादौ 



४० प्रश्यानरस्नाकरे । 

नामावात् । आदिकाडे स्मिेनोपाद्ुपादानाभावेन छ 
प्ख्यमावपरसक्तेः । पेचियानुपपतेश्च । नच जीवादृ्टैविश्यात् 
कारय चि्यमिति युक्तम । दृठ भिना केवलदषटेन तदतिद्धः 
अन्यथा वीज विनापि रक्नोखत्तिमपङ्गात् ,। नचेदषरेच्छा्द्ना 

निखषरव्यैश्च सिद्धिः 1 केबलानुमानशतेरपीखरासिद्धः 1 वीजा 
ङुसद्विनपीरतरं प्रबादद्िव सटिसिद्धावीष्राद्गीकारस्यायुक्तः 
सात् 1 ईंखरकषैकलेनानियवे सति वेदाना पोरुषेयतरापति शा 
वयादिग्न्यत्रदपीन्द्िया्ग्राहकत्यामावमरसद्धेनाऽपामाण्यमपतद्नात्। 
नच मन््र्यवादेतिदामपुराणादिकमेव पृप्व्यारम्भे भभाणमिति 
वाच्यम् । तेषा त्त्र ताप्यपौभावाते। तसादनादौ तंप्ारे पदपद्ा- 
ऽवपम्बनधुरमावानिस एव तयोः सम्पन्य इसाहुः॥ वेदाम्तद्दीन- 
रीतिकस्वगरे रक्ष्यते ॥ 

नन्तर्थस्यानियघ्यात् कय सवन्धस्य निसत्वमितिचेत् ॥ अत्र 
नेमिनीयाः ॥ प्त च न व्यक्तिषूपेण।ऽनियेनार्थेन, किन्तु निसेना- 
55दतिष्पेण । आङ्ृतिरेव च सामान्यम् । अनुगताकारमवीति- 
जननाच् ' सैव च जातिर्न तु तदभिव्पद्गघा । मानाभाव । न च 
आष्रतेरानिसल्म । एकव्पक्तिनश्ञेऽपि व्य्सन्तरे दशगिादतरो न 
दोप श्याहुः ॥ 

अन वौद्धाः-- आरुतिग्यक्तः सकाशाद्िन्ना, अभिन्ना, 
भिनामिन्ना बा । नाचः । व्यक्तिव्यतिरफेगानुपच्न्पेः। न द्वि- 
तीयः । अधरारधेयमावप्रतीषतेयाचापचेः । एकस्यमिररपा- 
यामनेकनेकषापेदस्पाशचसय इ चनस्वाच्च । न तृतीयः । दामे 

दयोः तदगर्छानविरोधात् । किल्वाचे रकिस्पे प्ता सर्वगता 
या, वसदूव्यक्िमातरगवा वा 1 नायः । अन्तरलेऽतुपनन्पे, । न 
द्वितीयः 1 पएकष्या व्यक्तौ रत््पून उर्तपानले व्पवदुन्तरे 



॥ 

प्रपरा्परिष्डेषः। ४१ 

वे्तुपरम्मवसङ्गात् ! भनुतयशरा्यां ¦ श्पक्तौ तस्मिन् ¦ देते-अपत- 
सहूतक्नापापपि वस्या तदतुरडम्भमसङ्नाक । नच वपा सहै. 
बोल्चत् इति गाप्यम् । निललवापापचेः । नच प्यक्तथन्तर।+ 
शाशदीतिकार्यम् । अमूतैत्वात् । यत आयाति रन्रातुपलम्भमष्ठ- 
कार्ष । नचाशिनायातीति वाच्यपर 1 निरश्लाभ्युपगमान् । ए 
कस्या अतीतानागतवरतपानम्यक्तिषवश्नतो उचेरशस्यषचनत।च्व ॥ 
एव व्पक्िनाग्रे त्र स्थिताया उपरन्धिप्रसद्नात् । पुनयौने. तत्र 
पुनः मवेन ्यक्यन्तरे द्वियुणोपरन्िभरपद्नाच्व । तस्मराद्धिक- 
स्पाकारमात्रपरिदं, न तु प्ामान्यं नाम पदाथः कथिदांत्ति । मच 
गवाद्वादिवैचिःपालुपपन्तिः 1 पिचित्रस्भावस्लक्तणददौनवा- 

देव तदुपपत्तेः { चच पापान्यद्पस्यार्यस्यामवि कथं , सामा- 
न्यत्रेकस्प इति ार्यम् । अधेथून्यस्यापि विकस्पस्य , क्ति 
रनतादौ दृशचनात् । नैवं विरसबादापत्या छोकव्यवहरवाधा- 
पर्तिरिति वाच्यम् ! यया मण्या्नो मणिममाया मणिबुद्धया म~ 
शक्तौ स्या बुद्धेः परम्परया मागमभदसेन मायेप्रापकतया सं 
वादाद् व्यवहटरक्तिद्धिरथा विचित्रार्यक्रियाप्म्स्वलक्षणामिमाः 
निनो जाययानघ्याययून्यस्यात्वे जातिविकस्पस्य परम्परया तस- 

भवत्या संवादात् । ताद्शन्यबहमरा्थिपरत्तेरपि सिद्धः । किथ । 
केशाण्डकन्यायिन स्थूखावमासस्पोपपत्तो सखितानेकपरमायुषुजा- 
तिरिक्तस्याऽवरयविनो व्याक्तरूपस्पाभावद् रू रापास्तं निराधारं 
सामान्यम् । नच स्ापान्पामति कथं गो्गौत्स्वदुगताकारमतीति- 
रिति शद् । विकक्षणस्टपखरुक्षणस्वभावादेव सम्भवात् 1 सा- 
मान्यकादिनापि नानाविधानां मोप्वाद्वादीनां स्ामान्यव्वावि- 

येऽपि तेन तेन तत्तदुव्पक्तिषु तत्त्रतीतिननने सभानस्येवाश्र- 
यणयलात् 1 तप्माद्विकस्पमात्रमेव सामान्यः नतु प्सु तदिवाहु 

६ 



धर" प्रलानस्नाकरे1ः 

अ त पा्थसारयिमिन्राः ॥ तेवै सामाम्यमपहोदुं शक्षम् । १ 
लत्तबरसिद्धस्त्,। अवं , गौरथमपि : मौरयं -दक्नोऽयमपपि रतत 

ति मलकषस्य देशका लावस्धान्तरेषविपयसततवात् -्मममाणो-' 
पनीस्येन मसमेव . वस्तुनो ̀  दथाकारत्वसिद्धौ ः हकामासान। 
आन्तत्वात् । नचानुमानेनाप्यवदृबाधः । उपञजीष्यलात्' ॥ 

मेदेदविरस्देन पामान्यं निराकुर्वता लयापि- द्रस्तु तदिभ 
मभित्रं बा मवति, सामान्यमपि याद् बस्तु स्यात् तट भित्रम- 

मिभ दा स्यात् ।न च द्रेाऽपि सम्भवति।तस्मादवास्तिति चक्त- 
र्पम् । अन्यया वस्तुलस्य मेदामेदम्याङ्लाद्. व्पापकातुपरग्धा 

साजरान्यस्पायप्तुताया वक्तुमशक्यत्वात् । तथा ससङ्गीहमर् 
सामान्यं वस्तु । नच सामान्य ओपाधिको वस्तुशन्दो) न जाति- 

निमिलकोऽतो नानेन जातिसिद्धिरिति वास्यम् । अनेन जतिषि- 
द्धपमनिऽप्युपाधिरूपपतामान्यस्य मिद्धासुगतताकारस्य सामान्यस्य 
सिद्धलाब् 1 ओपाधिकानामवि मूरोपरक्षणं विना स्द्परभा- 

भावात् । ष्पारसेकरसं सर्वभभ्युपगच्छतः सौगतस्य कनिदप्यनु- 

हलरूपामपेनोपायथिकस्यव्रहारस्यापि दुरयटलाव् । सिद्धे धैवमनु- 
इत्ताकारे बाधकामाकालातिखूपमपि निष्मत्यूहम् । तसाव स्मर 
मणतिदधं सामान्यं नापहेतुं शक्यम् । ननु तहि विकस्पानां कः 
परिहार शतिचेत । न कोऽपि । अपरिहतानापपितेषामकिचित्त- 

रत्रादे । सामान्यम तेपामपि स्वसूपखाभाऽभावादिसयुक्तम् । 
अयापितेनद्ग्रहसतरि तेऽपि परिद्ियन्ते। वत्र कचिद् । भिन्त 
सामान्यं स्यक्तिभ्यः 1 नच एययुपरन्धिमसङ्गः । व्यक्तिमेव. 

स्वनान्पन चदमायार् 1 नच व्यक्तयत्िरफिणाददोनादमेदः शङ्क 
नीपः । सण्दमुण्टयोगयोः खण्डमुण्ड।कारस्य भ्याटचश्य द्दना- 
व् । भमेदे गबाक्रासदुक्ताकारस्याप्पनुरत्पापत्तः । उक्ताकाखद 

भ 



प्रमापपरष्डेदः । हे 

गबाकारस्य व्याटर्याप्तेः । दकस्यामपि ष्यतां मौहिति 
भूखे गोरिति वदिदं अद्धगोडद्धपोः प्रयौयत्ापेश्च । नच प्व 
कं्तदप्यमरयपानुपपत्तिमतदः 1 समरापसम्बन्पपहिम्नेद् वस्सि- 
देः वस्याद्दोष साहूः ॥ वक्तं उ पूर्ोक्तन्पायेन भेदस्य वा 
दर्म्यमीसा वाऽमेदरस्य सिदसाद्ित्नामिमत्वमेद युक्तम।न 
मदमिदेयोश्रिरोषः शङ्कनीयः । प्रहदकनेनैव परङ्कालि्तताद् 
ननापिभसङ्गः । इदं रजते, नेदं रनदमितिरद् परम्पसेप्मदीभा- 
भव् । अत् इवं सौरिति बुदधिद्रपं सामानापिङरण्पावर्यायत्रा- 
म्पामभेदे भेदं च जातिन्पत्तयोन्यवल्थापयतीति मदीतिदसदेवा- 
ध मेदमिदाविरोधः। कि, गोरूपेण निकपणे गोनाब न्पक्ि- 
रभेदेम प्रहीयते । गौरयं शामेय इनि व्यततयनतरात्मना निष्परने 
सजाकिरदेन प्रतीयते योऽयं परषवङेयो गौः स न बादुरेय ¶व- 
पेमापेदाद्पि पथा । डुख्यदण्ादिपु विरुदलमावानां दीष 
खादीनापेक्षामदेनाविरोषदद् उमयमतीङविशेपाद । नच शक्त 
ण्यमतीतिर्भदपतीतिसैलमण्यकतिस्तरपदमतीतिरितिमेदपतीति- 
समये येन जातिन्यक्ती भिन्ने अग्राति तेनैव पुसा अमेदमवीदित+ 
प्रये तपोरन्पतददेर् पतीयत श्येकनिषठाकारदयस्य पयोयेऽकगाह- 
देखनिष्ठद्धिमकीतिः । सा च मेद्रवीतिरेव) म वु मेदिदेमवी- 
तिरिवि तदमावान् भेदभिद्योरविरोध इति वाच्यम् । वस्तु 
भवीतेर्मदमगीतित्वामावाद । प्कन्पक्तिदरेने जातिन्यरतयोः सु 
स्वेऽपि पेदापरययाव । श्यक्तयन्तरद्षीन एव जासन्वेयेन पूर्व्य 
क्विव्यतिरेकेण च जातिच्यक्तिपरयपल्य भदतोऽप्यभिप्रवल्यव् | 

किशवितूरपं द्राद पयतः पूर्वोपरन्पं च वत्सद्ो स्मरतो परस्तुका 
युरुपद्रयमर्ःतादपि स एनायमिति मतीव मेदनिवपारणाव् पू्वो- 
परबग्पमव पुरुप काखाम्दरे दूराद पश्यतः किष्दिगक्षण्े मेदस. 
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याप्य । नाड मानामावः ।,‡ पत एवायष्टुतान्व इति पशय 
यावयस्येवर। मानत्राद+अन्यथा वदनुदयाव् । वस्मदन्योऽवना- 

म्पोऽयमिसेद मेदामेदुद्धधोरकारो, अतो द्रौ गावा डुषरभमान- 
स्पोभयन्र गोमत्पयादयपस्मादन्यतिमययासोपपन्नेभिन्नामिन्रलम् 
एवश्च ग्यक्तयात्मरपत्वाद व्य्तिगतेव जातिः) प्रा च सकारणा 
हुसद्यमानायां व्यक्तौ कारणवशाद सम्बध्यते । नचास्िन् देके 
मरागविचमानाया; कथयेतदेश्रसम्बन्य इति शशरयम् । अस्मिन् देश 
मागविद्यमानसपेव देषान्तरादागतौ कारणवश्ादेव सवोगरद्ना- 
ठ् । एतावान परं विशेपो यव पंपोगो देषान्तरस्थप्यानेन देभेन 
करामिकसादारम्यप्तमव्राययोस्त्नन्तस्देशमनपेल्येव साहसिकः । 
सेमोगस्प सादातम्पसमवाययोभरेकस्तमावाभावाव् । नच नातेर्ि- 
सन व्यक्तीनां चानिखसेनाभेदोऽलुषपच्न ईति श्रद्कवष्र \ हस्य 
पस्तुनो नानाकाराद्धीकादकेनचिदाकारेण नियल्रस्य केनविदनि- 
सवस्य च धारणेनाविरोधाव् । एवच नतिन्य॑क्तस्तयणाऽनिस. 
स्स्म व्यक्तेश्च जातिरूपेण निसत्वस्योक्तावपि वापकाभव्राद । 
धदि च प्पेमत सामान्पमुपेयते तदापि व्यक्तीनामभिन्यज्नक- 

स्वाद् युक्तसमनायस्य सामान्यग्राहकसन्निकर्स्य व्यक्तिदेश एब 
सच्वाश्न सर्वत्रोपरुन्िपसद्रः 1 एवमभेदपक्तऽप्याकारमेदाङ़ीक- 
गान्निसताऽनिसत्वादिवव , सर्वगतत्वासप्रगततवादिकमापि नानुष 
पन्नम् ! हत्त 'का्स्यीकशष-विभागस्तु भमाणतो रत्यव्गतेन शङ्कि, 
सुमपि शाक्मते। व्यक्तेः पुन्जरूपलामावस्तु केकाण्डकवत् पुञ्ज 
भरतीखभावदेव निरस ॥ तेन निराधारताऽपि परिहृता बोध्या । 

तस्सादस्सततिरिक्ता आछतिर्मिसेत्ि, तया उन्द्स्य सम्बन्धोऽपि 

निस इति सिद्धम । देवदत्तादिनाभ्ना तु मयक्षतः सम्बन्धकर्तुर- 
परम्पाद् व्यक्तविव् च सम्बन्धा तुःन्वायेन सवैषा तखम। स- 
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कन्धरपुरलुपरम्भादाकृो सम्बन्धाच्नेति दिक् ॥ 

यतत केयित \ भातौ ्रयद्धीकारे, व्रीहीनवहन्ति, १४. 

मारमेतेसादिविध्यानकयं निख
ायाश्चाकतेरवननाटम्माययो

ग।- 

त् \ ल्प
ा । 

गौः शएक्लेयादिषामानाधिकरण्
यव्राधश्च | जातिगुगयोरभन्नलान। 

पएवमन्यदापे द्रष्टव्यम् 1 तस्माच
्नाकृतै शष्तिः । किन्व॒ व्यक्तदेव। 

मयैकव्र शक्तौ शातायां व्यत्यन्तरनोधो 
टः । वत्र शक्तरहा- 

नादिति वाच्यम् जातिरपलक्षकलवेनादोपाव 
॥ यः शुर्लयापाः 

स देवदत्त इतिवद् येवमाछृतिका सा मोस्यवं बोधसम्भवाव ॥ 

जातिमिकायुपल््प व्यक्तिवोधनाच्च ननिकशक्तिकस्पनापत्तिः ॥ 

आाहतिविविष्ाया वा व्यक्तौ साश्स्वु 1 तथा सति न कोऽपि 

दोप श्यादूः \ तम 1 विकिष्ठ्या शक्तः कल्पने दाकयद्रयापकर्या 

गोरवात् 1 केवरायां ठु कस्पने तासामरीतानाग
तवतैमानानमिन्? 

न्वतेन ्रक्यतज्ञानापम्भवाद
 । शुद्ठायां व्यक्तौ व्युत्यक््य

 गो 

इन्दस्य ष्णाय भये
 व्यभिचाराव ॥ अस्प पदृस्पायमेषार्थो 

नान्य स्येर्वषटक्तणकलेन आक्तेमियमरुपतवाद् वयक्तयन्
तरेऽपि शक्तौ 

हस्या व्यभिचारमसद्भन नियमदपत्वहनिरनन्तशत्तयाप
नते च । नच 

जदिरुपटक्तणसवान्नानन्यमि
ति वाच्यम् । तथाप्यमियेयानन्येन 

त 

दपरिदाराव । व्युत्पत्ति्षमय एव जतिरपलक्षणत्वाव ॥ हस्तमुद्रिवं 

पण्यं छता मद॒स्तपिषिं यन्मणिपददवास्यमि्ुक्तौ 
बक्त्- 

दृस्पोपरक्षणतेऽपि मग
िजयपदेन मागस्पक्तीनमिवा

मिधानात् ॥ 

किञ्वाषतिमविषयीन्स 
उयक्तिमात्रामिधलि शब्देन व्यक्तिरेव 

प्रतीपनवु ,विजारीय
न्यारता सा 1 तथा सति प्मारमे

तेतिं 

वावयाद् कश्चिदन्य आखस्यत ॥ सन्देहानपायाव् } पदिक 

व्यक्तेनौसविनाभूतत्व
ादमिषानतपय पवर शन्दो न

ादिमपि विषयी 
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करोतीपयुस्यते, वदा गोजातीयं परयाययन् प्रथम जातिमेव गे- 
चस्यतीसागतम् । वथा सति विश्िष्टे एव श्रक्तयापसिमे त॒ केदल- 
व्यक्तो । नेवमेवास्िति वाल्यम् । तथा सति पू जबसि्िषा- 
नाव् तददिनाभूवन्यक्तेरपि तव एव भरतिपत्तिरिति.न तत्र क्ति- 

करपनपिक्षा । किञ्च, व्यक्तीनां ख्डसुण्डादिभेदेन दिचितैलवु 
तद्भिपाने चित्रबुदधिरप्युसय्ेत, न वेकाकारा । उदयत तव 
कासा 1 अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां जातिरेवाभिपेयेति निश्ववः। 
न च पूर्वक्तदुपणापांतः । आकृतेन्यक्यत्यतिरिक्तलाद । ९क 
स्थे वस्तुनो ष्याटचानुटतरूपाभ्यायुमयात्मकतायाः पूरेसुएवा- 
दितत्वाद् । अतोऽबहननादेशिङ्गादेश्च खर्सेनेवान्वय इयदोषः । 
मरदपत्ेऽपि जातिर्व्यक्तिमन्तरेणानुपपन्ना तामषिप्सवति । आपति- 
पश्च कक्षणा अर्थापचिवा \ अतप्तयैद व्यक्तियोधोपपततौ न द्र 

शक्तिकरपनापेसा! एं त, पना यजेत अर्णया क्रीणातीसादौ 
शरुतं करणसरममूर्वयोरपि जातिगुगयोरेव्यपरिच्छेदकतेन तत्र मु- 
खयसेेवोपपत्स्यते । अधिक्रणमम्मदानादिषपं कारकं सूरस्य 
साक्षादसरम्पवदभेदं सम्षणां वाऽऽभ्रिसोपपरस्यते। तथा, प्येनाचितं 
चिन्वीतित्पादावाक्ृतेर पतादृश्यमतियो गितया का्यीन्ब्रवो दृश्यते। 
अतोऽभेदपत्े भेदपक्ष च दोषामावरादाकृतदेव शक्तििधेयेसाद्ः॥ 
, शुरदस्तु-- अदुपपचिह्ानमन्तरेणापि, गौरीति बाक्वा- 
द्रोतवदिविष्टिमवीतेनोयीपचरपेत्तः 1 किन्तु सपानतंवितसमेवसर- 
माक्ष, मयकि व्पक्तिमातरतामरन्या जतेरिव श्चान्द जातिमाष- 
सामम्धत्र व्यक्तेरपि बोधाजातिधिया स्पक्तिपिपपीकरणे नाति- 
स्यक्तयोरिकथीबिपपत्वाव । पद्रा जातिश्कतियं व्याक्ति बोपवती- 
सग्यरूदाक्तया युगयदूमपवोधात् समानत रित्तेयतम 1 अन. 
निष्पद्रस्तु मोचश्कतस्व गृत्रिदष्टगरोपनादवाहूः ध , 
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^ वेदादि तु.देबताविग्रहाभिकरणे, शब्दं - इतिवेन्नातःम” 

भवात् मरप्तानुमानाभ्याम
िवादिूततरय स्गीदिपकतेऽपि व्या 

चरणैः-षब्दा्योरौसतिकसम्
बन्धो पः सर्माधितस्तमेव -व्युत्ाद्- 

पन्ति \ तथाहि' 1 एत शते षे परना
पिदवानखटजतासंप्ामति म 

द्यानिन्दव इति पिल् पिः पदित्रमिति ग्रहानाशव इति सोतं 

दि्वानीति पल्चममिसोमोयन्याः मजा इयादिशरुतिषु, अनादि 

निषना दभ्या वारात्छष्ठः सवयम्मुका # आदौ वेदमयी दिन
्या यतः 

सर्वः प्रहत ईति, नामस्य च भूताना 
कर्मणा च भवदतनम् # 

वेदशब्देभ्य एवादौ निमे स
 मदेवरः # सर्वेणां स तु नामानि 

कपण च प्रथक् पथक् # वेदकढ्देभ्य पवादौ एयक संस्याश्च 

निमे शयादिस्मतिषु च समगौदौ वेदिकशब्दादेव जगदुल्पचिक- 

धनादेवायाङ्ृतिविरेषं वदयव
मोषकमन्ायादादिम्पोऽ

वगयः 

भूरिति व्याहर मूमिममू
ननेसादिशोकादीनामाक

ति चिकी 

पिता बुद्धावाखिरूप तत्तदा कासकजगत्करणाव् सृष्टयायद्गीकरिः 

ऽप्याकृतिव सम्बन्धः मदापख्ये सर्वव्यवक्षरेच्छेदेऽपि परमे- 

शवराचुशहातानं दिरण्यग भादीनामीचखसण
ां तस्स्मरणात् ॥ तथा, 

सो ब्रह्माणं विदधाति पूर्योवे वेदेच ्दिणोति तस्मा इति, 

सुयचनद्रमपती घाता यथापूप्रमकस्पयत् दिवं
 च पृथितीं चान्त 

स्षप्पो सुबरिखादिश्रतेः
 1 ऋषीणां नामययानि याश्च वेदेषु ट्ट 

यः # कर्मयन्त भरसुता्ना तान्येवैभ्यो दद्ासज इलादिस्मूतेश्चति॥ 

अन्यतु-- चाचा विरूपनिसगेपि 
श्रुत्रदस्वर्पस्यः सूय

ी- 

चन्दरुपसाविति श्चुखा जगसवाहस्य 
च निखये सिद्धे यैदिकानां 

दन्द भवा एर सम्बन्धमाद्वियन्ते ॥
 

इतरे तु-- दलसवतयददस
्यापयुसत्लयपसयाना

क 

दिविस, ` कन्दु ऋषजुरादिनाम्तामानुपू
विेषासकस्य 
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सूपस्य च मतिसरमिकरपत्वाद सभाननामरुपपवा नु ेदर्पमेग 
निखतम् । नच शप्मरुपेणाास्यतस्वामिस्यञ्जङोतस्वादिषि" 
रूतपतिश्रषः करपनीयः । लोकिकराक्वेऽपि तथा इर्पपिदं ष 
श्यत्वात् । घूहेमरपेभ कायमातस्य निदताभ्युषगमाति । अव 
धरतपानाबसश्यदयेव सस्यं देदस्येति वेश्न । घटादावपि वथा भसक्ना- 
च । दृष्डादीनामभिन्यऽजकत्वसम्भवाव् । वरानतामि्यत्तयो" 
भेदाभावाच्च । अत् उक्तप्रसयानुरोधाव भवादातुन्छेदरूपमेव भ्र 
म्दस्य नियतम् । वेदश्च अन्तर्यापरषङ्कलाव सर्गादौ हिरण्य 
गमादिमिरषुद्धिपूषभेव स्वाप्रपदायथदव भतिमामात्रेणानुभुयते । 
ईरवरस्तु सर्ङप्वात् समानानुपू्निपाणं करोतीत्ुएपचते । भ- 
चश्च सवाप्तमृवासचत् युरुपदुद्धपजन्यप्वेन वेदेषु नापरापाण्यशङ्का- 
था अपि सम्भवः; । इद, यो ब्रह्माणमिति, अनादिनिषनेति 
शुतिस्पतिम्पामवगम्यते ॥ सिद्धान्दस्तु नाहृतिमत्रे सम्बन्धः । 
रक्षमामसङ्गव् । सा व्यक्ति विनानुपएयमाना सापाक्षिपतीषपयु- 

पणमराव् ॥ नपप्ययपत्तिपप्तः साधीयान् । ग्याक्तिनोधनश्ने पदा- 
नापपामाण्पम द्भव + अनुपरपत्तिज्नानमन्तरेणापि मोशब्दाद् गो- 
त्वविविष्टमतीपिदरदनेनारयापरचेर्पापारतस्याप्यपद्तव्वाव् । नापि 
सपानपतविस्तेमेयतवपननो युक्तः । गोगोत्पदयोः पपापतापततरगो- 

स्वपदष्ठोभययापचेरियादिनेयायिकेक्तदूपणपाताव । यः तिक्त 
रेताः स्यात् स मयमामुषदभ्यादियादौ सिक्तरेतस्तादेगतिषा- 
भविन श्ुतिक्रिरोध।परचेश्च 1 नच तत्र मदां्ानपिच एव सम्बन्ध 

इति वाच्यम् । उपापेरनिसयेन निपममद्भमपद्भाव् । प्िक्तरेत- 
स्तरदेः ममाणन्तरेणापि य्रहणाद तद्योयक्वेदएमामाण्यापतेः 1 
वरय पदस्योपधानकर्लायोगाव पद्रमरक्विप्यपततेः । ईटा 
स्ये व्यदह्ारसयाशकपवचनस्येन सङ्कप्रहिरोपाच । तस्मामना- 
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छतिमात्रे सम्बन्धः, विन्तु ष्यक्तवेव ्म्बन्धः । नच उ्यक्तेरनि- 

दलाद सम्बन्धानियलं शद्म् । देदोक्तपदार्थानामाधिदैविकार
ना 

पुरूपावयवरूपयेन निसयलराव । नचावयत्रानां हपा
दादिरूपतेन 

पययाकारकलामावाच कथं जातिगुणक्रियाद्रव्यनामवाचक्रपद्
" 

जतस्पावयतरे सम्बन्ध ईति दद्र । सर्वस भगवद नुकारितयाः 

तदवयवानां सर्षपत्वाव् । युरूपघ्क्तेन तदर्थनिश्चायकद्वितीम- 

स्कन्धाध्यायेन च तथा निश्चयात् ॥ पदस्य नाभ्यान्नरिनादद- 

पासं पदालनः # नाविदं यक्सम्भारन पुरुपाबयवादृते ॐ तेषु 

यष्स्य पश्वः पवनसपतयः कुशा षाद, पुरपावयरेषैः 

` सम्भाराः संता मयेखन्वा्ना वाक्यानां तच दक्षेनाव 1 तमेव 

भान्पमलुभाते पर्वमिति श्रुस्या अनुदखधिकरणे सर्वस्य भगवद् 

जुकारिखकथनेन भगवत; सर्बीकारस्वसिद्धेः । एवच स्वे षेदा 

यलदृपामनन्त, वेदै शच सर्वैरहमेव 
देयः, सा विपत्तेऽभिषतते मा 

विकरप्यापोचते शरदम् # एतावान् सवेदार्थ, इयादिषु बोधि- 

तप्रमिधानस्स्या चेदस्य भगवद्राचकसे यथाश्रुतं सिमत भवेव 1 

सच भरूबकरेणाऽवः प्रभावादिखनेन ्रबद्ादुरथो्वतचिकथनानैव- 

पर्पो युभ्यते इति श्म परमसिद्धया परो बोधनीय इति नेभि- 

निसमाधानाै तथा कथनत 1 तेन छवनुपडन्ध प्रि चोदनाव~ 

छेन धर्मपद्रार्थसततयाल्नत्र भुस्यज्यतिरेकस्य च स्थीकारव । 

अह पप्र फयने न वेदिक प्रपान्तरं विणा । वस्तुतस् मभ 

षश्न्दस्य कञानाविपयलमात्र
मयः ॥ 

दस्माव् परविद्या१नुपारेण 
धरेदिकानां पदाया्ना निसलाव् कै

व 

पद्ान सम्बन्धः \ ङीकिकाऽनुवादकानां तु भवा श्येव युक्त ~ 

पू \ अत ष्ठ समाननामसूे अपि-्दगरदणम 1 अन्पथेकेन 

सेभव समिसम्मवाद्रःपतसयूतस्या 
पनस्य च वच्यर्प्या- 

# ७ 



५४ प्रद्यानरनाकटे | 

पतेः पुनः पुनरेकदा वा पदारथोतपत्तौ अन्यभिचारासमके पव. 
न्भाजनिसले पिरेपाभावाव् । एवं तु, स्वदपनित्यतं स्यं तिद्ध 

पर्मसश्वाविष्छदंपत्ताद्शं सन्तत्यविच्छदरं चाद्रायोभवयथा विरभ 

समाधेः साधक्यसिद्धिरिसियमेव सूजारषः।न च मवि शक्युफाम 

तद्बयतमृचयरादिष्यक्यवोधः श्यः । वेदपितूृमात्रादिपदलनाम- 

वयविति स्षरीरपवहि च राक्तानामवयवषोधकस्प सवे्म्मतला- 

त् ! नच जेमिनीयस्प्ता्वैरोधः । मन्दारं बेदविभागे तान प्रति 

हस्य तथा निरणयाव । कलिविर्निरणंययत् । अतो, जैमिनीये 
च धैयाते न विरोधोऽस्ति कश्चनेति पुराणवाक्यस्यापि न मिरी" , 
धः । वस्तुतस्तु जैमिनेरपि व्याप्तवदेवाशयः। अन्यथा ओप्पत्तिक- 
पदस्य नेसागिकपद्भेव वदेत् । यत्तु वेदवा स्यस्य नाऽऽ 
वक्ित्यत्वमिदयाययुक्तम) तन्न} अनकागोतत्तिनाद्मयोः मतीयपान- 

तेन तत्राऽपि हौस्याव् 1 लोकेऽवकाशातिरिक्तस्पाकावास्पा- 

अग्रसमात् । काणादादिस्मृतिविख्वासेन तन निचखभुपगम्य 

कुख्यतदभावदिरमिग्यञक्सादिकरथने सु, वाचा त्िद्पनिसया 

अनादिनिधनेसादिश्रुतिष्मृरषमुरोषाद स्पुन्रटयणैव निप्यतल वेद 
स्याद्वीकार्थम् 1 अन्यथा ददेप्यप्चेः । तस्माद स्रूपनिप्यल 
पेदस्य निवीषपिति दिम् ॥ 

नमेवं प्तीदानीन्तनयङ्ेषु रीकिकानां द्रग्याणां कथं 
विनियोग इतिनेद । परोत्तणाधानादिनाभगद्दवयवपरेशात्तदाधार- 

स्वेनेति प्रूषः । तेपा निष्वप्रिच्छिन्नपाद् गमागमन्त्पापिभीव- 

तिरोमावरयोस्तन स्लात।च्यापक्रयपक्ि तु विहितकायीनुङखत- 

इपस्य न्निवानस्वैवविरात्वाव । एवमेव फलमभृतेषु दे गदिलॐ- 
च्पृपि हेयः । मगद्दरयगापमदकदपिशो प्यः । अत एन् तार- 
क्ापिकार्सपातौ सुक्तिश्रवणमवि युज्यते । वदिकस्प भपय 
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पोचकेखमावलाव 1 स च रद्धेकसमयिगम्यशब्दानित एव ॥ 

अथौश्रपलस्य श्रन्दखक्षणस्प तृतीयस्कन्धे निषूपणाव 1 तस्य 

भयक्षतिरोधामावाय आधिदरैविकमर्यमादापेव समरमीयत्
वाव । 

द्रादशकन्येऽपि, ततोऽभूत् विद
्धो ङ्कसे पोऽभ्यक्तममवः सवर

ाटरभ 

यत्तरिल्ं भगवतो ब्रह्मणः परमेष्ठिन श्योद्धारस्य व्रह्मणिङ्ग- 

अीरलकयनाच 1 प्तेनेगायस्य बादमा्रस बदन्तोऽपि निरता 

वेदितव्याः ! शब्द्स्याथेपसायक
लवम्प्पत एव श्यम् } नच युख- 

पाटनपूरणायापत्तिः \ तत्र तयेद्वरेच्छामावाद । सहकारिप्या 

विदितक्रियाया अभाव्स्व ॥ अत एव, ष एन शष्के स्याणो 

क व 

निपिसविलविर्गखाः परोदेषुः; पलाक्ानीसादौ मन्त्रेण सेकाव 

फरोपदक्न युस्यते । अतो न दोष । नच 
पुरूपघुकते, वस्मराद्िर- 

उजायतेयुसत्तिश्रावणाक् क
थं निसल्वमधेष्येति शङ्काम् । पत 

स्य ठतो भिन्नता । तमुपक्रम्य दस्मादस्ोत्प्
तिकनाव् । नतु 

ताह द्रसानामनिखताव तद्वाचकपदा्ना सम्बन्पस्या
ऽनिःपचव- 

मरपरिदा्यमितिचेनन 1 खयीचन्द्रमसौ धाता यथापूर्रमक्रस्पयव 

स्ेदमयेनेदमासमनासमा
सयोनिना ह मजा; छन ययपर याश्च 

मय्यनुङ्घेस्त इयादिशरुतिस्पतिभि; 
मरवादानादित्व्ि्ी 

तन्न 

सम्बन्धेनादोपात । लौ किकपदानामप्येयैव 
गति्ध्या \ वस्तुतस्तु 

छोकेऽपि व्यक्तविव प्दक्म्बन्धः । सूत्र॑त॒ वादिदुष्यनुरेण
 

सखण्डन्र्मवादानुषरिण 
च पोध्यप् 1 ननु व्यत्तीनामानन्त्ाद् 

एकत्र गृहीतसम्बन्धस्य वददिषयैवेराऽनतस्वोषादु
पपत्तदूवारति 

चिक्षिटे सम्बन्यो बाच्य इति चेन्न ॥ ब्ह्मवदि पदार्थानां सर्वेपां 

भाव्दमिन्रसेन निष्प्व्द कारणसेनाऽभिमतेरमिव्यक
्तिमाना- 

दौऽकारदेक्स्येवानेकथा 
मकनेनाविभवनेन तिसोभवनेन देकस्येव 

सर्वत्र सतवादानन्तेऽ्यदोय
ादेकनेव हीताय 

च्छो निरापद् 



द्र प्रडानरत्नाकरे ! 

सदमयूहयदलुगवाकासयतीतिसिदधेध धरैषिष्टपगौ एप वैय ॥ 
इदानीमपि हि जातिव्यक्तिमिविकमनानतो वारस्य पामराणां चं 

वा्दाद् ष्युतपत्तिददोनाच । मद्ये सरवव्यक्तिनागे नातिपतमाय" 
यो; स्थितिकस्पनस्याऽ्त्यन्ताऽपामाणिकतवाद । नित्पदरष्यषु 

पत्सितेरभ्युपगमेकशरणत्वात् । जातिव्यक्तिविभागोऽयं षया 

वस्तुनि कपत # इति पषस्न्धनाक्याज्नतेरपि करपतैकक्षरण- 
तास्व 1 जातौ पत्तानभ्युगमेन तस्या अप्तछस्य तपाप्युफात- 

स(च 1 अतः) सु एरथा भवति तिधा भवति पञ्चा # पुषा 
नवधा यैव पुनश्चिकादशः स्मरतः त्च दवा चैकश्च सहस्राणि च 
धिभरतिरियादिश्चुतिभिः खषटिमदेष्येकस्पैवाऽनेकथा भवनस्योक्त- 
साद् । दृष्टस्य पदायैस्य श्वतो पाथारम्पाङ्ञने साल्नवस्तद्वगम- 
स्य मणिपरप्तादादुपरग्धेश्च श्रुसयुक्ताऽऽद्रस्यैव उायस्वात् । 
नचास्य वाक्यस्य) न पदयो पद्यु पपतीति ज्ञानिनं परस्तूप्य 
कयनान्नास्य मगचत्परत्मिति प्रद््यम् 1 एवमपि करैयुतिकन्पपिन 

भगवतल्तपालसिद्धेसस्पृहत्वाव 1 मजयेयेतीच्छयाऽनेकषा भवन 
प्य श्रुत्पन्तरतद्धत्राव् । नच प्रमाणाऽन्तरविरोधाद् ब्ह्माभिद्ः 
वोपकागममरृत्तिमतिरोध इति वाच्यम् । ममाणान्तराणामसन्त।- 
ऽद्धोकिकेऽयं मदत्तिरदितलेनाकिधितकरल्राद। अन्यथा यागादौ 
शरीरकेशस्य सवैस्यारे घ मरणस्य ्यक्षसिद्धतेन तद्िर्द्ानां 

यगचोदनानामपि ्रहत्तिप्रतिरोधापत्तेःखीकेऽपि पाकादिप्ररति- 
मतिरोधापततेश्च । अय तत्र विदुपां एलेप्यूनां प्रानादेरौ्तय्यान्न 
पतिरेष इवि चेक ॥ इहापि युसुघूणां निरवघानां तथात्वेन 
ठुस्यसावानन्वेयं यथाशरुतर्थग्रदणे गोञज्ला ए पदयोऽन्ये च- 
ऽपय, आदित्यो यूप इत्यादावपि यथाश्रुतग्रहणापल्िरितिवेनन। 
जयः पुनार् इत्वादानाः युपो इस्ती मदः 1 प्तिः प्चू- 
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नां चदुप्यदाप् उव च द्विषदापरित्यादिशरत्यन्वरेऽन्येपं युरपा- 
दौनामपि पशलश्नावणात्तद्रेधेनापशषव सत्यत्र मौण्पा उचित- 
पदि \ एत्रपादित्पो यूप इयादावपि पोप्पम्र 1 इदानीन्तनानां 
सर्यवेदादा्ि्ताव् 1 अव एव, आवाणः उुवन्त इत्यस्याः सेतुर- 
न्प पंवादोऽपि सेगच्छते । चिद्रूपस्य जडतलमतीति्तु, मरजयेपे 
पीच्छयेवोपपयते 1 टीला हयालाद्भीकाराव 1 ननु तां 
पार्केपनापुपाप्तनाविपिद्रेपलेनायंत्रादतमितिचेन । अयवाद्- 

मिति कोऽ; । अमद््ेवोधकलं वा, स्वार्थे अभमाणच्चं बा, 
साचकत्वं वा । नायः} प्रतारकतवापत्तेः । तन्न्यायेन विपवग्पे- 
१्यनाल्लासमसक्तेः । अपौरुपये तरारभ्वरेण भामाण्यप्ताधनती- 
यथ्यौपत्तेश्च ¦ न द्वितीयः । पानाभावाव । अल्तिकानां शब्दश्र- 

वणमन्नेणेव तत्न भमागवुद्धश्दयाद् स्वर्यं अममाप्ये विषेयस्तु- 
प्यसिदधेशच ! वृततीयशचदुर्छर्पधायकमयुणाना सोकपसिद्धानां सना- 
मेष विपेयस्ुर्यर्थकयनादागतमेव स्वार्थेऽपि ममाण्यमित्यभवा- 
दैखेऽप्यद्योपाद ।॥ अतो ष्यक्तेभगवच्पतत अचाद्यादच्छद्पल्ल 

शकत्रापि शक्तये एतेनैव व्पक्तयाछृत्योर्वोप इति न किचिद् 
पएपृन्नप् । नचेदयरक्वैकस्वे वेद(नामानेखसवापत्तिरिति वाच्यम् } 
ईवरस्य निलन तसाणयूतस्यास्य सुतरा निसल्वात । अस्य 
मदतो सूतस्य निःन्वसितं पटग्रेदो यदर्वेदः सामबेदोऽयर्वाद्भिर 
शति श्रुतेः । ऋचः सामानि जङ्गिरे छन्दा“क्ति जङ्गिरे तस्पाद् 
यज्स्तमाद्जायतेति तेः । परतिक्रस्प पपाननामक्पपवाहे- 
णापिमंवेऽपि इतरवन्नामरूदलनि्पणकरणस्यासुक्ते्च । नचाभा- 
माण्यापच्िः । पौरूपेयसस्याभामाण्यतन्वलामाकाद । पौरषे- 
याणा भरत्पक्षादना प्राप्राप्यस्य मवताप्युपरमप्राद । मनया 

उकृषटैफसमापौरनेयत्वाच्य । ईखरस्य वेददेय सिद्धचेनानक्ष- 
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लस्ाऽदहानेश्च । युक्तथापि विचारे कर्मणां फररेषलेन श्वुवा 
यागस्य फट स्वर्गाधव्ीयते । यागश्च पाक् ओदनमिव # 
साक्षात् स्वर्गं साधयति, येनेरपेश्ना न स्यात् । स्वर्गश्च छीका- 

स्करलाद् ब्रह्मण्दायिपसधीनः । पुखप्ताधनानि तदधीनानि । 
अन्पथा यनापू्वे निप्यने तदानीमेव स्वगो मेव 1 मतिवन्ध- 
स्पाश्यवचनखात् । दएटाथीपन्या पएतदेदादेः भविवन्धकत्वक" 

स्पनेऽपि विनिगमकामादेन श्रौतस्येदवरस्यवाद्रीकरतेज्यौ यक्तवाद । 
तस्मद्िदेमैव कुषुक्तिनिराते व्यक्तमेव पदानां शक्तिः । आङ्ति- 
पत्रे चापिच्छिन्नमवाह इति न कथमपि निय्तम्बन्धखशनि- 
रिति दिङ् ॥ 

अत्र तेयायिकादयः। नतु व्यर्थोऽयं सम्बन्धनिय्मससाधन- 
भ्रयापः 1 श्रव्दानियलेन दोपताद्वस्थ्याव् } कषब्दस्य पुरूषध्रप- 
सोशरयुपरुभ्यमानसेन उपन्धस्य द्रागेव तिरोभावेन चोत्पत्ति- 
नाश््ाख्ितिनिश्चयाव् । नच, सर एवायं शब्द् ति मुखमिव 
राजिसलं शङ्कुषम् 1 शन्दं कुर, मा शब्दं क परितिपार्वेजनीन- 
ऽयवहारद्शनान्निससि हदयेगाठ् । नचायं व्यवहार उच्वारण- 
विपय इति वाच्यम् । निसस्व प्रिच्छिकनसपकदेश्चस्यतेन नाना-' 
देशावद्थितपक्तरुचारणेनाऽभिव्यक्तययोगावं । आमिष्पाक्तिपकते च 
याचन्ति तावत एवराभिव्यक्तिरिति वहूमिरधारणेऽपि मदाश्ब्द्- 
शर्रणाऽयोगास्व 1 तस्मादृखन्नो गक्रारो विनष्टो गकार शयादि- 

भरतीतीना जागसकखेन मयभिज्ञापातान्न तस्य नियलतिद्धिः 1 
तदेवौपधमिसादौ साजासमादाय मसमिद्ावद्च्रापि वक्तु शक्य- 
त्वा नचा्र पिनिगपकाभावः। उत्पत्तिषिनादापती सोसि वतन्त्ाच्। 

सार्ददिकत्वाद्रानाक ता दक्मतीतिन्पां विना मवभिङ्गाया एवानु. 

दयाव अ प्यतपोः प्रयमिड्राध्पचं ्रान्तितं च निरसम् ५ 
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यत्रैता, वर्णानां पुद्गरार्यानवयपानद्गीकृय सावयव- 
स्ाद्निसत्वमाहुः ॥ चन्न ॥ मसम्तविरोषाद् । वर्गेषु साकरयदै- 
केदयप्ययाभावास्व ! न चानुमानेन सिद्धिः । देखमावाव। नच 

वस्ुमानस्य सावयदव्वद्र्दनद्रस्तुखं देतुः। परमाणुषु उ्यमिचारा- 
ठ् 1 तेप्वप्पदेयवाङ्धीकारऽनवस्थःपचेश्च ! तस्माद् द्रुदविकाम्बिव- 
पप्पमोदात्ताऽनुदाचखरितिाऽनुनासिकाननुनापिकमेदेन व्पक्ति- 
भेदस्य गल्वादिना पाजासस्य चोपलम्भाच्तदादापेव मसमिहञेति 
पू्वोक्तमतीतिवलदिवानियलम्। सिद्धे चेत्र शब्दस्याऽनिसष्वे ष- 
वन्धप्पाप्यनिसलवं सिद्धमेव । सम्वन्ध्यधीनलाद । श्द् निर्मा 

यस्मिच्छन्द्]द् यमयो वोद्धन्प इसेवमीञवरेण मड्धेतकरणाचेत्पाहुः॥ 

तदक्त्गतम् । श्रुतिपुराणयुक्तिविरूद्धघ्वाव । याहे । षाचा 
बिरूपनिसयेति श्चुखा, वेदो नारायणः साक्ञाच स्वयम्भूरिति ~ 
शुम) षब्दवक्ष छदूर्वोधम्, स्वयम्भूरेष भगवान् वेदोगीवस्तवया- 
पुसा % त्रा ऋविपरैन्ताः स्मत्तीतेऽस्य न कारका शयादि- 
भिः पूर्वोक्तश्च पुराणवष्कय्ेदस्ष्पस्य नियलवोधनेन तदश्षानां 
वणीदीनामपि निसत्वमर्भतत; सिद्धमेव । मततीति्तदभावौ तु तदा- 
विमौवतिरोमावदेतुकौ । तयादि । एकाद शस्कन्ये, स एष जीवो 
विवरपष्तिरिति श्दव्ह्म घुदू्वोधमित्ति च भगवद्राकयाच, समाहि- 
सास्पमनो मसन्नियादिद्रादद्रस्छन्यय,क्याच ब्रह्मणो मगत्रतो बा हद् 
याकरास्ते आ्तन्येन करणेन स्वयमेव भगवानरादाप्मनाऽऽविर्भवाति। 
स पूर्यमव्यक्त एव् ! ततो नानाचणीदिसङ्क्पक मनोमयं सदेम श्वं 
भाप्वं भगवन्युखतो यह्यणुखते का भकः, सन्, पाचास्दसवर्णा- 
५एर्मना स्यूखक्त्पेण शन्द्बह्मासमक्रवेदस््पः भकारते।ष च न्दौ 
उ्पापकसाद्स्मदादिष्वपि पराणयोपसपेण वर्ते । श्रोज्रदत्तिनि- 

सेषे कते भग्ठरतैथ नीयत णोति अन्यथा तच्छ्छण न स्याद्। 
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द्ररस्य निरुद्धा । दवाराभवरे जीवस्य खतः कायंप्तपताद् । 
स एव नादः स्फोदपद्वाच्यः । स्फुटति वागनेनेवि व्युखततेः । 
अतः स पुत्र सुपुम्णामार्मेणापारहकण्डपखेषु, पराप्यनतीमध्य 

मावैसरीपेण मकटीभवति । ब्रह्मणः सच्चिदानन्दा एवं शन्द- 
अह्मणो वणपदवाक्यानि नामानि । यया तेपां वस्तुतो मेदाभवे- 
ऽपि सततामकावमीतिथषैकलाद्धद् एवमेतेपामपि तत्तदर्थमशरायक्- 
खाद् खद्ैक्यास्च भेदाभेदौ । तेषामिवैतस्पाषानामपि वणानां 
पृ्णलं पद्ध च । तत्रैश्वपौदय इवाज सुप्ष्मलनिसतव्याप- 

कल्रपरिच्छिननतानन्तस्प्वदद्ुरपतानि ततर सूक्ष्मं ठ हव 
कण्ठयोः स्वयमनुभूपमानप्वेऽपि परानुभतरायोग्याश्तेषप । 
शन्द्स्प निसत्रन्पापकते तु जेमिनिनेव षूत्रित॥ ततर युरषः-- 
निचः शन्ते, व्योमैकयुणसाव । तस्पसिमिनवदिति । भादाग्ठ- 
श्रायणलानच्छन्द्सवदिति, निःस्व्दरपलादारमवदित्ि, षणो 

निसो ष्वन्यन्यश्द्खाद स्फोखदिति च परयुज्जानाः ममम 
वलाद्ूमुमानस्याऽप्रयोजकषवं निरस्य, नियं पापयन्ति । नत्र 

परयमिद्ायाः सजातीपतान्न तथा अप्रपोजक्लनिराप्त इति 
वारपम् 1 तस्यास्तासे मानाभाव्राद् 1 वर्णेषु कलादिजतिरेग- 
सिद्धेः । पंयकष्य पुंषो वारुऊुमार्युवरदधस्यूलछशमातेष्यवस्या- 
भेदेऽपि न पाजासमह्वकरियते वथा प्रतायवस्यमेदेऽपि ष- 
कंयमेव, > ठु साज(समिति निपाक । अनेनाकोचे दरतुच्चा- 
सििऽनेन विलम्बेनेति पर्ममात्रमेदावगाहमव् । एण्डयुष्डगोव्य- 
स्यव्वायमफ़ो दतोऽ विलम्वित इति परिमद्ानयगाहाच्च ॥ 

ननु बाल्वहीमा्यादीन्दं ऋविकताद्ुक्त एकस्मिन पुति 
सपिद, उद्राचददरीनां तु मुगपदनेकपक्युस्वासति बण पमोता- 
नापिनेरलएंयषदधानपमिकरस्पन सपादिशो न क्तं शक्य इति पिह- 
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दथः पिदधे पेदे एतेन जातिरिद्धिरितिकेन । एतां ध्वनि- 
भेन वणपलापावव् । नच वणेषलपसयायुपपत्चिः । 
अस्प मृति च दुमे युगपद् दयमान एदिमन् युते युगषन्पद- 
स्याऽसपलप्रतीतिवदुपपत्तेः। नतु सिद्धे वर्भन्यक्तयक्य उदात्तत्वा- . 
दीनां प्वनिषर्मत्सिद्धिर्म तु ततः प्र, तततूक्तमतीसा चापेन पूत 
सिद्धयतीति कथेतस्सिद्धिरितिवेन्न । अथमस्ायकतेनैष तस्य 
सिद्धत्राद् । लिक्षणाबस्यायितेन भलछुच्चारणमन्यस्पान्यस्य 
क्रिपप्राणलेन ब्राक्तग्रणासम्भवाव) अशदीतशषक्तिकस्य चाऽध- 
यावकस्ाव् । अतश्विरस्यायिलमद्गीका्यषर । ततश्च सिदध स्था- 
यिचि नादाकस्यामावादनख्रसरत्तिदधिः । अनखरभावतेन चाज 
सन्नल्रहिद्धथा नियत्रा्तद्धिरिति 1 तच शदीतशक्तिकसरशरोऽन्यः 
मयपययिप्यनीत्ि वच्यप्। विकर्पसदत्वाद\ तथाहि ! स किष- 

चमतस्राद्दयः प्रसायपिप्तयुतानवगतत्ारडयः । नाद्यः । ्ञात्तम्ब- 
न्पेनोस्चारितमतरिऽपैवति शदे नषे चीचीतरङ्गवव् कर्णपयमागत- 
स्प तत्सन्तानस्यानवकस्य सटशतेऽपि ग्युत्िषठुना सादृस्यान- 
वगमेन दतोऽथमस्ययासम्मवाद् ! अ्रहणद शर्वा तस्य नएटसाद्ाषा- 
पोद्रापाभ्यलिकप्प द्विच्धिरपरम्भामविनान्वयन्यतिरेकानव्रधारणे 
शाक्तिग्रदस्याप्यसम्मवाच्च । नच च्युतत्तिभये वहुषु द्देषु 
सदृश यः पश्वाच्टरूयते स॒ शाक्तिग्रहं रभते { ततो पदीतायां 

शाकी ये वदूच्तरकाास्तेऽभनत्सादृश्यादूर्यं॑मसायपिप्यम्तोति 
वाच्यम् । व्युरनना्ना व्यवहारकारप्येव व्युतिद्ुन्युसात्तिकाठ- 
लवेन तदप्नीषुषलम्बमानस्वेफस्यैण कन्दस्य ग्यु्वतुं मति 
युलयमधेनक्छमन्यानः मस्वत्सादश्याद् गोणमितरान मसनर्थक- 
समिति पिसेधापचेः \ पाश्चायस्येव दप्िग्रदलामे मानामावाचच | 

` परयोपनायं कब्दोच्चयारणादुक्तरीया चाऽगषमसद्धादनुचचारणा- 
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पत्तेश्च । न द्वितीयः 1 मोशन्दादप्यश्वपोधापत्तेः । नेतु ते 
वैपाददयमरतीतिवपिकेयदोष इति चेतति यत्न नवाधिफा परतीति- 
स्तन्न कीदशी सेति पूरं निभेयपर । तन्न न तवव, स इसका 
तव् पक्यवरचना । एेक्यापादकलात् । 
नाऽ, वसदद इति। तद्नप्रगमाव। नापीत। उक्ताभ्यस्िषटम्प 
कतरस्मा अनिबीच्यलाव । अथानवगने सादये सावं मनान- 
स्यार्भुपमरसय इति चेन्न । षदतेो व्याघातादुन्च्तमङापखापृत्तश्च । 

अकतोऽ्म्यययलदिव वशब्यक्तपेक्यतिद्धथा निष्मतयूहं शब्दस्य 
निसच्तिद्धिः । नियत एव चाकृतिर्पेणारथेन सम्बन्धः । आङ्" 
ति निदिवय क्न सम्बन्यकरणस्य भवदभिमतत्वात् । अनि- 
अवि एतस्यामेव गोव्यक्तौ वहूनामाकृतीनां सतसरादोषाच्दं विना 
कद्रास्पामाङ्कतिमितरपापेपयेन कथं वा कर्तोपदिक्ेव् । निसते ठु 
तत्पव शन्दुस्य बहुदा उच्यारणाद् व्युलिष्सोः समानासमानन्य- 
त्तिष्यन्वपन्पतिरकाण्पामाछतिवचनते गपमेदतोऽपि निय इति ॥ 

शङ्करभाष्य तु, सिद्धे निस यत्रकशन्द॒स्यनिकञत्व उश्वार- 
णँ ताऽ गोशब्द उक्तो दश्च उक्त इति लोकोक्तिः 
स्यैननीना सद्धता पवति । तेन मयमिह्।पि तचदृव्पाक्तिविपय- 
त्वाद्वापितेव्र । पदि च त्रौ गोकन्दान् परगीयुरषटौ गोशब्दा 
इति पदेयुः 1 नचात्र साद्वयेन तथोक्तिरिति वक्तुं शस्यम् । प 
ट्श इति प्रययामा्राव् । अन्पलयादगमकमरमाणामायिन तदू नबगौ 
सादवयस्याश्रपर्चनलात् 1 नच नाश्मयय एव मानमिति षा. 

स्यम् । गुनः पुन्पम्भेन वस्य श्रमवाद् 1 अनुपलम्भमातरेण 
नाश्ङस्पनप्य मूगोचरत्रादियप्युक्तम् । नच नियतेऽपि 
पारिन्डि्रवाद् युगपन्नानादेववस्यितदयदुच्वारगेनाभिन्पक्तय- 
योग इति शद्भूमीयप् तस्य पगततेन नानदिशद्यतयरमपन्-" 
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निपपन्नेभ्ैनिषिः स्वखवदेशेऽभिन्यश्यमानतेन घुतेनैवोपपततेः । 
नच सर्वगते पानाभावः । अगापित्प्रसाभिज्ञाया एव घरजापि 
परानतखाक् । अन्ययाऽन्यलस्यायि भरययापत्तेः । नन्वऽमिन्यक्ति- 

पल्नोऽतुपपन्नः\ अभिव्यक्ति मरतिवन्धकनिरातेत संस्कारपिशेषा- 
5ऽधानिन वा मपरति। अत्र च मातिवन्धकालुपलम्माद् पक्किथित- 
स्कद्पनेऽपि तानेवारणे सवपा शब्दानां न्पापकरेन पर्वभ्ेतिष्व- 
प्यत्रस्यितलाव सर्व पस्य यक्षाः स्युः1 जतः त्कारधानपक्नो 
प्राठः । चेत्र कौषएटयवायवः मरयलोत्यापिता्ेष्छन्दं संस्कुयुला 
तस्यैकस्यानवयवस्प व्यापकस्य सर्नस्यकौठधवायुभिः संस्कारे 
पाटखिपुत्रेऽप्युपलम्भापत्तिः । श्रोत्रं वेद् सेस्छुर्युंलदिं काणाद्- 
कापिरुमरैदिकानां मते ष्योमाक्ूरहि गात्मकस्य व्यापि व्याप 
कल्वादेषमेकल्वाद् यत्रकापि संस्कारे पैन तथात्य(द पूर्वोक्त 
श्वर दोष श्यभिन्यक्तिपक्षोऽतुपपन्न शृतिचेश्न । कर्णश्ष्ठुटयद- 
च्छिनरस्येव नभओदेः श्रौतरलेन तस्याः मतिवारीरे भेदाद् तद्व- 
च्छिकस्य श्रोमस्यापि भिन्नस्वाद् यस्यैव संस्कारस्तैवाभिन्यक्ति- 
रिखदोषाके । ध्वनीनां च तास्पादिख्यानविक्रेवेण विङद्षणसाम- 
ध्यनपरिवोत्पन्नलाव तेन तेन ध्वनिना तक्तच्छब्द्रवणातुयुणर्ष 
स्फारस्याधनोच । तच्च्छन्दस्येव संस्काराद्रा न सरवशब्दश्चवण- 
मिह्ुपपत्तेश्च । तस्परान्नाभिव्पक्तिपक्े कश्चिदपि दोप शसृव्याप- 
फस्वसुषपन्तमेव । व्यायक्रलादेव च सुयवद्युगपद्नेकरेदपूपलम्मः 
घूर उक्तः । विन्ध्यकामरूपदिमवरेवतादिस्यितेः, उदन भाया, 
मध्याह उपरि, असतं यन. पदीं भाल्ानव्रहोक्पते । तेपाख 

भरार्यादयो भिन्नाः । रत्र सर्वत्र युगपदेव सर्वैरीक्ष्यमाणोऽपि न 
स मिन्नस्तया शब्दोऽपीति ॥ चैयायिक्रान मरति तु नानादर्बोषु 
युगपदुषलम्यमानं सुखमपि साद्धदपिकछयां टृष्मन्वितम् । तथच, 
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वणः सर्वत्रेकः, नानदिशेषु युगपदुपरभ्यमानताव् । सूच् । 
नानादेवोपरुभ्यमानयुखवच्चयनुपानादपि तत्सिद्धिः ॥ 

नञ जमिनीयरीया शब्दनिससन्यापकलवे न शकयवचते 1 
वर्णैक्यपाधकानां हेवूला विराव 1 तथाहि । विपत देवदत्त 
शिरं रतिक्षणोयाद्विनाशशाटि, म्रतिक्षणमन्यान्यव्रद्धाक- 
सात् 1 दीपञ्वारावल् 1 पतिक्नणमन्यान्यावस्पाकं) स्थूटकालिक- 

पिरेषावस्यामभिल्लथालेन मरमितलाव् ! वियद् गच्छज्ञ्योतिरीणव- 
दियलुपानाभ्या परिमाणमेदेन च सिदे पुशरीरस्यान्यान्यते त- 
चपि पाजासमेताद्धीकार्यमर । सयाच, सोऽयं देवदत्त इति भय- 
भिज्ञ स्ाजाचावरम्विनी । सजातीयावगादितराव् । दीपार्चः" 
सरोतोजरूवनप्पतिफलौपधादिमसमभिङ्गावादियनुमानातिद््ताद पा 
पि सजासीयव्रिपवेति नोक्तदएन्तप्रसयभिक्ञभ्या वर्यपयतिद्धिः। ना- 
प्यर्थमसायकवेन्। सादस्य्युक्तेकपश्चमदेवार्थपसयस्यापि सिद्धः 
नच शक्तेग्रहाम्भवः प्रङ्धपः । क्णपथमागतस्य शक्तिप्राहकसे 
वाधकामावाव। नच ब्युखम्नाना व्पवहारेखादिनोक्तो विरोष एव 
वाधक इति वाद्यम् । मरतियोगिमिदरेनैकस्मननेव पिवृत्वपु्रलभ्रा- 
तूत्वपतिलभसल्वदेकस्मिज्यन्देऽपि भ्रोठृभेदेन सार्क्रसरानधक- 
त्रदेरप्यत्रिरोधात् । नच पाश्चायस्प शाक्तग्राहकते मानाभा- 

वः । पोपम्हपफङदविवानुमेयल्वाद। नवानि आछृतिस्पेणार्थन 
सम्बन्धो न श्षक्यदचन इति वाच्यम् । सस्या अप्यनिससराव् + 
आएृतिपदेन जतिरभिमरतपेऽपि द्वाददेऽहनि नामकररणयद् च्य 

प्युत्य्युत्तर नातितरिदिषे हम्बन्धकरणेऽपि बायक(मावाव् । 

प्व निरे मिसे व्पापकलमप्यनवकषरेणेत पराहतम् । चद्िवा- 
रस्य द्थियधीनत्याव् 1 कष्ठत्रसादिस्याननिर्दृशातुपपचथ 1 
अतो न जैमिनीयाऽनुमारेण निमलव्यापर्तरयोः तिददिन 
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तिचेव ॥ अनोच्यते ॥ नैनं कुयुक्किभिर्र्भस्य नियलन्यापकवे 
पतिकत्तुं शक्ये । उक्तदृ्टन्तादिभिस्लस्सद्धेरमस्यूह्वाव 1 पुरूप- 

दायैरप्तणिकसप्ताधकस्य देतोरूपादिवत्वात् । अनियतजन्यतरादीना 
तजोपाधि्राव । अन्यया क्षणिक्रवादपसक्तया निखद्रन्पोच्छदभ- 
सङ्गात् ! विरेपणयुतेनौनाज्ञनिच्छाभरयतेनीनाकन्ये्नीनादयोकैरा- 
रमाकारपरमाशुमनस्सु नानावस्याना सिद्धान् । तत्रास्पलराद्रे- 

व्रिष्व्येन निसखावाथोपगमे लत्रापै पुसुपतरादि्िष्य्येन 

स्थिरत्वावाधस्य शग्यव्रचनत्वाच। अन्यथा नियेकेजननषामयिक- 

शारीराभविन पितरपुत्रादिमावामावात् तत्र यथेच्छाचारापरपा पु- 

तरापैस्तासयद्यापस्या प्रैवाहिकशरीरयो्षएटलेन सखपन्रीगमनादएवपि 
व्यभिचारादिममक्त्या च सर्वधपोव्ुरव्यवहारलोपयोः भसङ्न।च। 
नापि बामाणमेदनान्यप्वसिद्धिः। मलाव सेकोचविकाशासकप- 
रिमाणवसस्पापि शास्यवचनघति । कर्पेणवृदणयिकिरसाभिस्तथा 
दु्ीनात\तरब्दे तदधातरेन शद्धा एवराचुदयाच्य। नच निसप्रल- 

यपरोधकपुसणविसेधः शद्भुनीयः । तत्रारभ्यारस्मकवादाभाविनो- 
क्रदौपाभावाद् । परिणामत्रादे उत्पोत्तमख्ययोरवहिरन्तर्माविरूपतेन 

कारणान्त काचस्य पच्ाव् कारणस्यैव या तेन रूपेण ्त्वाष्र- 
स्तुनाशभाकवाद । अते एक आमा वे पु्रनामात्ति चं जीव शरदः 

शतमिति, स एप मगन द्रौणः अनामय कतैत इत्यादिश्चुत्ति- 

स्मृतोऽपि सद्गन्छन्ते । तस्माद् पुरषे धर्ममात्मेदेन भयभिज्ञ- 

यान सजातीयविपयलपिति निश्चयः । एवं शब्देऽपि बोध्यम् ५ 

यस्तु क्दोरपस्यादिकमः ॥ शद्वादिवाशुमेयोगान्निमिचात् शद्धा 
द्ाकायकषयोगादसमगाधिकारणषत् केचन पवनय उत्पद्यन्ते, केचन 
हु ध्वनयो वेण्वाद पाव्यमलि दरद्यक्रिभागाननिमिचादटाकाश्चपं- 
योगादषमवायिकारणादु्चन्ते । बणस्तु स्यविपदिपतसदङकृवादा- 
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तमनःततयोगादारनि वर्णोच्चारेच्ायां ततः प्रयते चोन 
अयत्रवदास्मततयोगात् प्राणादिवायोः कमे। ततस्तेन कमेणा उप्त 

गच्छन् प्राणादिः कण्ठवासवा्मियावाजनिनिक्तात् कण्ठक" 
पोगाद् अममत्रापिकारणाद् अकारादिष्षकारान्तानरि अनुक्तानां 
चोसपन्चि करोतीति कण्डादिस्याने ते उत्पद्यन्ते । ब्द्शवाकाश- 
स्यैव गुण इति तक्तदवच्छिन्न आकाश एवेसपधते । उक्तेषु द्वि" 
पेषु प्निषु वर्भषु चाया एव सयोगासमवायिकारणकाः । दवि 

तीयादयस्तु पूर्वपूर्वशब्दसमवायिकारणकाः । प्रथमतः सथोगा- 

द्विभागाद्रा एकः शब्दे उप्यते । पष च निमि्तवाय्वाचयतुतारेण 

कदरम्बगोलकन्यायादशदिषषु दश्दाब्दालुत्ादपति । तेश्च भसेकं 
दश दश दाब्दा उत्पा्यन्त इति वीचीतरदवन्याये सेकैकशब्द्यै- 
वाऽऽरम्म इति } विधुविरेपयणानामक्तभवापिकारणमादेक्षिकल- 
नियमेनाभ्याप्परृत्तिसमेपाम, अग्रिमागनिमकाव्दनात्यतञ । कदम्ब 
य॒ङ्रकरमेण वीचीतरद्क्रमेण बा करणकषष्छुरयवच्छिक्ने नमस्यु 
स्यमानः शष्द्ः श्रेत्निण प्रसासद्रताद् शष्ते । पेरीशम्द् एवा 
ऽयमिति प्रयभिद्ना ठ, सोऽयं दीपषन्रेदौपधमिसादाविव प्रनाती- 
यलपुरस्कारादिति नैपायिकादिभिरूच्यते 1 तदसङ्तमेव । भव्या 
प्पत्तिखायेमममवायिमदेशिकप्स्यकदम्वसुकन्दिन्पायपिर्द्- 
सात। प्देवान्तर् एव कद्म्ययुकुखवीचीवरद्रयोर्दशंनात्। किष 

कद्म्बुकुचन्यायेन दूरपर्यन्तयुत्पत्तो वत्तदवान्तरदेशब्यानामश्र- 
वणापात्तयोवदम्तमक्कस्येन ददाशब्दारम्मे चाभामाणिकानन्त- 

शब्दतेसमागभावविरापकस्पनागौरवापत्तिः 1 तीचीतरद्न्पयिन च 
मन्दोचारणेऽपि तारश्रवणापतिः । मरथमश्नेचीत् उच्चरोत्तरं दिती 
यादीनामाधिस्यदर्नात् । शब्दे च वारतातिदक्तस्याधिक्यस्या- 
$शक्यवचनत्वात् । वहुदेषाव्यापि वस्य परिमाणपरन्जरतेन गुण~ 
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लदानिद्रव्यस्वयोरापत्तेथ 1 ककम, आवमध्यगक्न्देषु कार्यकब्द- 
माहपलस्यान्तिपशषव्दे च इुन्दोपसुन्दवत् परस्परनाश्यस्वोषान्ब- 
ध्यूततनाहयस्वयोरन्यतरस्याग्रिपानुत्वादनेन चाऽन्सचस्य वक्तन्प- 
सात् ताननर्वाहमयोसयादनमतिवन्धकष््ादेश्च गुरुतरापामाणिका- 
नम्तकस्पनापक्तिः । तस्मान्नायं क्रपः । कयं तरि भरब्दश्नवणपिति 
चेव । उच्यते 1 अन्तर्बहिश्च प्रन्दोतततौ वायुरेव प्रायशो निमि- 
कतेपर | क्वचिद् पणादिनापि ध्वनिद्नाव् । प्मररायिनप्तु 
पर्ापि भूतानि 1 पर श्ाकाक्षस्प वशञेषिकोऽन्पेणं पु कारणतः 
भरप्नलाद् सामान्यः } एवं सति ध्वनिरयनोत्पथते कतः फियद्दूरं 
श्वभाोवतं एव चतुदिक्षु गच्छति वि्ारितराद् । तेन निकटस्थः 
शण्बन्ति । मध्यतारादयस्त॒ वदि्नीयुना नीयन्ते । तूतीयस्कन्पे 
नेतृ द्रव्यशब्दुयोरिति वायो; कर्मलक्षगेननुव्ात्रतिवातश्रव- 
णाश्रवणाभ्पां च तथा निश्वमाच् । वायूढः शब्दोऽपि पर्वेषां 
शब्दानां श्नोजमेकायनमिति श्रतेस्ततच्छ द्षव ली पमान एव 
गच्छतीति सव॑परीरीनिऽगरे न श्रूयते । दा्राभावे वरि स्वमा- 
घतः कालादिना च त्रस्य नाशः ) एवं मेर्णादिशब्देऽपि तदवा- 
मादिन्येव प्रयि) षाधकाभावात् नतु सजाती पाबगाहिनी) 
भमायामावाद् 1 नलु वित्तरणं नाम्र स्वाश्नयापिकदेश्टत्तिघ्म् ) 

तच्चाकाश्ीये शब्द् न सम्भवति 1 अकश्नस्प व्यापकता । - 
नापि मोमादिशब्दे } युणपक्वे द्रञ्यपक्सस्य नियामरकृषाद् 1 

अन्यथा रसद्विरप्तिरेकापत्तेरितिचेन्न 1 आकाशस्य व्यापकत्वे- 

ऽपि वर्ददिश्षानामनव्यापकवेनादुपपरपमावाद 1 श्न्द्वेतन्यभा- 
स्वरपगन्धातिरिक्तयुणप्तक्व एव॒ द्रव्यसक्वस्य नियामक्ताद्धी- 
कारिण भौमादिशब्देऽपि तदभावात् 1 कखनाया दानुप्रारिा- 

वानच शन्दस्य निखयव्रसराद् गमनासम्पद्र इति वाद्यम् । अप 
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योजकल्वाव ! एरमाणौ लयापि कदद्गीकाराव । व्यापकस्यैव 
तत्पतिषेन्धकस्वाच् । अतो ना्चदू्ीनिन निरवयवत्वस्य चिमति- 

पन्ञस्वाच । नच सावपत्रखेन स्पब्तेन स्य्निः शब्देऽपि सी. 
वतत्वापत्तिरिति वाच्यम् । ग्यैग्यगसस्वाव । सावयग्न्पसवर 
स्ीतद्र्ीनात् । इदमपि मुगलमूशैसोक्तम् । द्रन्पताङी- 
करि तु ततरषीषटापत्तिरिति दिक् ॥ तस्माद् ध्वनिरष वटादिव- 
ल्वविर्थायी वायुना नीपते। सर एप युलादिजन्पो वर्ण न्पजय- 

तीनि तस्यैष श्रवणमिति तदैकयङ्ग(नस्य न घमखमिति जपिनीय- 
मरतस्पोपपन्नाद्रणंदीनां निसलं सुस्थिरमेव । वतश्च मसमि- 

कव्रलादेव व्यापकन्वेऽपि सिद्धे तदुपलम्भ आदिसद्ान्तोऽपि 
युक्त पव । ता मुखदृष्टन्तोऽपि 1 मरतिविम्वानभ्युपगन्वृपते ख- 
स्थानस्यस्पव पुखस्य दपणपराटत्चष्चफ ग्रहणत्रदिषठपि ख- 
स्थानस्थकर्णदिष्यनिषस्छतश्रोत्ेण ग्रहणस्य पुवचस्वात् ! नच 
ग्याकररणे कण्ठताखाद्वि्याननिर्देशाव् प्रिच्छिन्नखं रादा । 
अशरीरिण्या अकारव्राण्या नाक्ये व्यभिचारात् 1 नच निर्द्- 

विरोषः शदः । व्यापकाऽऽत्ममादिमते पारीरस्यात्महतिखाभ- 

स्यानलवत् कण्ठादीनां वर्णाभिष्यक्तिस्थानखेनःप्युपपत्तः ॥ 
नतु श्रोजस्य प्राप्पमकाशकारििन कर्णशप्छुस्पवच्ठिनस्य 

„ तस्य ध्वन्युस्पत्तिदेश्षापाप्सा फयं देदवििषएवणेग्रहणमिति चेव ॥ 
अत्र पा्यसारायमिश्राः ॥ ध्वनिप्ामर््यादिति द्रुमः । ध्वनीनां 
श्नोजदेशमागस शब्दं व्यजनं स्ोत्पत्तिदेवाभिन्यक्तशब्दणासन- 
दशनेन सापरप्याध्यव्रतायाद् । अनिवनादिनोऽपि श्रोचगतस्येत् 
यष्दूस् ्रहणाचाद्वापरसयपोपपादने गसन्तराभावेन तौद्याश्चदाहूः॥ 

वये तु-- देशम्वीतिष्ु न तद्मिन्यन्जद्भ्वानेमाचसाय- 
पपत किन्तु धन्युपनायद्नासुतापर््यान् । नेतृ दव्मशन्दयो- 
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रिति दतीयस्कन्ये वायोः का्यरक्तणाददुवात्पराततिदातिश्रवणाश्र- 
अणाभ्या च वायुरेव ध्वनिं नयन् देडमपि म्ाययतीति निश्च- 
यादिति वदाः ॥ 

एवञ्च दिकः स्वातर्पेण श्रोचग्राह्मलाभविऽपि शब्दे गर 
ये तद्वि्षएणतया दिगपि श्रोत्रेण सदत इति चएपखादद्रीक्र- 

यते ! कालनत् } यथा काढो न सातन्नयेन्धेूते विषयेषु 
गृ्ठपाणेषु तु सवरपीद्धियेगह्यते हद्रर् ॥ 

यत्तु तोगताः-~~ श्रोत्रस्य प्राप्यप्रकाद्फतपाहुः ॥ तन ॥ 
सनिषएीप्ररृषोधुगपदूपलम्भापततेः । ए्रच दञ्दाभिव्यञ्जक्ना- 
ध्वनयः श्रोज्रामता न्त शति वहुमिर्च्चारणे भूपास्ते परमा- 
यान्तीति शम्दोऽपि महानिपामासते ! न तात्रता तत्रारपलमूय- 
स्स । तस्य देश्ङ्ञानवद् श्मव्वात् । एवमेवोप्पत्तिनाक्रपरसयोऽपि 
तद्मिव्यज्जकभ्यनिगोचर, मरसयः बद्धे तौ भक्तञ्जयतति, नतु 
तत्र तौ | अनुपपदरक्ततवात् । तस्पन्छन्दस्प नसत व्यापकल 
चाव्याहत्तमेव ॥ 

नवु व्यापकं तथापि दुर्वचमेव । श्रोत्रमस्कारपतते प्वनि- 
सस्छनेश्रोचाभिव्यक्त शद् निष्ठ फष्वादीनामिपर तद्व्यापकृलस्यापि 

श्रोजेण ग्रहणे बाधकाभावात् 1 दगयोग्याकाश्चयमैस्यायकादभूय- 

स्वयाखलदेश्शा अरदणवत् । नच भरदेशत एवाभिन्यञ्यत इति 

च्यम् । तथा सति खण्ड इय श्रूयत 1 एव शब्द्स्कारपकषेऽपि 
वोध्यम् । नच भवनिपु तदरमिव्यञ्जनस्तामध्यौमाव, करपनीय 

इति वाच्यम् , तया सनि खण्ड इव श्रूयेत एव्र न्देमस्कारपक्षऽपि 
वोः यम् । नय प्वानेषु तदनिन्यज्जनतामध्यमिदः कटपनीय 
इति काच्यम्  वेथा पतति परिच्छेदमतीतो भ्रमत्वस्य तजनकदो- 

पस्य च कस्यतीयतमा अतियोरयदिगतद्रात् । परिष्डेदाभवे- 
५९ 
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ऽपि विनिगमकाभावाचेतिचेव । उच्यते । न दुचम् । परदेश 
मात्रतरेऽप्याभिविपरानि परवरह्मणीव शरा्द बह्मण्यपि विरुद्धमीश्रयल- 

स्य पुपटलेन दैान्पं व्णीदीनामपि तयालाद् व्यापकलपरि- 
{्छिन्नसमौरविरोषेनादोपाव । नचाँदाचं बाधकमिति बाच्यम् । 
आसमदुंपपत्ते; । पकः छदधोऽक्नरो निखः सर्वस्यापी तथा पुमान 
सोषप्य्ः स्मूस्व पेत्रेय परमात्मन इति विष्णुपुराणे तरिभो- 
रपि पुरूपप्य नमक्तलकसपस्य वर्या शसकथनातामकृतेऽपि शरन्द- 
व्रह्म प्रकृ, भूतेषु घोपरूपेण वितेपूर्णव ख्यते इति श्रीभाग- 

घते कथनात् तदनुभवाच्च पर्वे दान्दृवह्ममच्वस्य अवाधित- . 
मरसमिङ्गया तदैशमूत्वर्णाहिप्त्वस्यादापितपरिच्छेद्परतीया पर 
च्छिजलत्वस्य च भयन्षदनकषिद्धलाव् 1 अतो मा्टमते जाश्रते्भिना- 

ऽभिन्नलवदरणानापप्ुमयत्रियले न कोऽपि भितरादलेशः ॥ 
नतु पूर मीर्मा्तकमतेन भखभिज्नावखच्छन्दस्य तिला 

दिकपद्रीकृते, मयभिक्ञापासरेकतरिपपतं च गन्दस्पार्थमसायक- 
सवखव् । अनो नियस्रादिपभयोजकमर्थप्रसापकयं वर्णादीनां 
त्रयाणामुताम्पतरस्यतरस्य वेति विचारणीयम् 1 ततर प्राचो भेय- 
करणास्तु-- न वणानाम् । नौरुक्ते केवञ्जीकारोकारविप्त- 
जनीैरथौप्रतीतेः॥ नाऽपि पदरवाक्यद्ूपात् तरपसुदायाव् । पर्णी- 
नो क्रमिद्तेन तस्येवामावाच् । नापि पूरपूतरवर्णानुभवजन्यं- 
स्कारसदतान्तिमवणोन् । अनेकारषएटसंस्कारकस्पनामी रवम द्रा- 
च.। अनो बर्णाभिव्यङ्गयोऽतितिक्तः स्फारास्यः शरन्दो ऽपरया- 
यकोऽद्रीका्षदेव पदवाज्यस्फोटापदोयाहूः ॥ 

मीर्मापकास्तु-- श्रोत्रा वस्तुनि वर्दन्दरप्रयोगाद 
मौर्य गकस ररनितर्जनीयानिरिक्तस्पान्वस्पाश्रवणादू न्ष 
पुर शन्दं॒ए्खुपनदमतमद्रीय वर्णातिरिकिप्य दन्दानरस्या- 
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ऽलुपलम्भाद्र्णानामनियघेन कपिकवे पू्पूरमिर्याऽ्येषयायक- 
सेनाभिमतस्य स्फोदात्मकवन्दस्याप्यमभिन्यद्य पोगश्व वदाहित- 
सस्छारकेस्पनाया; स्फोटपतेऽप्यावरवकरतेन प्रसुव गौरवाधि- 

क्याच्च वर्णा एव दन्दः । तेषां नियतेऽपि तञ्जनितायुभवर- 
स्यानिसतेनार्थपतीतिस्तु पू्पू्वर्णातुभवजनितपस्कारछता- 
न्विपवणोद्रा खासेपितलामिग्यन्जकष्वनिक्रमदाटितन स्मर्य 
प्रणभ्यो वरभेभ्यो वेयुः ॥ 

एवं पूतैपते न कस्याप्यगरघरययकसं, द्वितीये च न प्दरवा- 
क्ययोरिति, तदमावराद् त्रयाणां दरयो नियसम्यापकले दुवे 
एतेति चेद्, अत्र नव्यत्रैयाक्ररणाः-- न कयं व्णाभिष्यद्ध्ं 
स्फोटं वदामः, किन्तु स्फुटत्य्थोऽनेनेति, व्युत्पत्या वाचकं शब्द 
स्फोट इति वदामः । प्त चाद्ापित्मस्पभिद्धकलद् यथा वथषूपो- 
ऽभ्युपगतस्तया तदेषेदे पदं, तदेवेदं वाक्यमिति मसभिप्रलाव् पद्- 
ववयरूपोऽपि !नचेयमौपापिकी सेति वास्यम् । परादिभतीतेरयि 
तप्राखापरेः । र्दे एकायेवोधकतवद् धरदौ पावयते जन्दर्- 
णादिषमैकाथा जनकचस्योपायेः सचच्वात । वोभकलस्यै्ोपा- 

धिरे नियापकभावाव ॥ यत्तु स्थान्दिशमेदेन द्विविषेषु वर्गेषु 

कर्पा वाचकवे--स्थानिनामुतादे वानाम { इति सेत्राये मवती- 

सादावदिशानं तिदादीनां बहून तेपु शक्तिकर्पने गौखाव् । 
स्थानिमूवलकारनिठैव शक्तिः निवे सनि, भूद् इसत बराब्दथो 
धापत्तिः शङ्कनीया । समभिव्यादररस्पापि सदेकारिलाव अन्यधा 
तिव्--इयतोऽपि स्यादिति ददरीनान्दराभिनिवेद्िन आहुः ॥ 

तदप्यसद्रतय् १ भव्रतीयादौ भयेगपरमयेतान्पं तिदादीनपिष 
कार्बादिवाचकलं, च तु स्थानिमूतानं कादीनाम्, ! व्यवहरेणः 
तेप्येव राततेग्रोहणद् । स्थानिनो वाचकते ,अनिष्डृष्टदपि शाः 
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ष्दवोधापततेवर्णाय समभिव्याहारषिशेपस्य कारणतया अव 

यवक्तव्यते, तदधेतोखेति न्यायेन समभिन्याहारदेवूनां षर्णाना- 
मेव वाचकं लाघवाच । एवमादेशानामादेनिसमास्कवपक्तऽपि 
शक्तिद्रयकस्पनापत्या अदेकानां वाचकल एव कचवाचे । एव 
मदिश्ानां वाचकते सिद्धे पदस्याऽपि वाचकवं सिद्धमव । 
गोरियाद्यौ केवेन निगांदिना गवादिस्ह्पा ऽथौववीषाद शनात् 
षुदाय एवायवोधानुकूलकशक्तिनिश्चयात् । नच वणनां वाचक्- 

खहानिः । भयेकारत्तिन; समुदायाऽटत्तिप्वनियमेन पदेशकत्तयवे 
तप्पिद्धे; । अत एव मकृतिमययाद्वपि च्पासज्जञ्यटत्तिरव शक्ति 
सत मयेकवर्णपर्यापिति युज्यते । एतरं वाक्याञ्पवोषाऽतुकूखा 

शक्तिरपि पदसमुदायस्य वारय एव निख्ेया। वाक्यादेव तादा 
ऽन्वयोपस्छितेः \ नच वाक्यानां तद्थौनामन्वयानां चापूर्वल्ा- 
च्छक्तिग्रदा सम्भवेन वाक्या्स्यान्वयस्य ठस्यलमेव साधीय इति 
वाच्यम् । पम्पूणेवाक्यश्रवणाव पूर्मन्यातुपस्यितेलतन रक्षणा- 
या अपिज्गातुपक्षस्यसेन तादबपद्रातुपूक्श्रवरणोत्तरं तन्तछक्षणाया 
श्व शक्तेरपि सुग्रहलेन तोल्याव् 1 नच हरिद्रायां नयां धो इति 
वाकपे श्रुते नदीरिन्ञेपस्य इद्धित्पाख्यामजानदोऽपि नदींपदप- 
मभिन्यादारात् 1 तदानीमेव ददिद्रापदरस्य नदीषिरेषे शक्तिग्रह 

मदीलिद्राव् तसरम्बन्थिचेन तीरमययश्च द्रागेव जायते, एवम- 
न्वयप्रययोऽपि भवरिप्यतीति वाच्यम् । तादकषदसमनमिन्यादारिण 
तदानीमेव वाक्यदाक्तिद्गानस्प तेनाग्वयह्वानस्य च तद्वदेव श्प 

वचनव्येन तौस्पाव् ॥ अनुपपत्पभावेन टखक्षणाया अद्वाठयद्रचन 

चाच्च । यदि च पदानामन्वितामिधायिं सीय पदातिः 
पद्या उत्ति) अन्या चाद्धतद्रपयुञ्यत् इति इर्नश्राक्तषथा- 

दोऽद्रीग्प्पिति तदापि वाग्वशक्तिरसाचा पृद्शक्तिथ श्ातोपयु- 
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ज्यत इयपि वतुं शग्यत्वेन समभिव्याहारादेव ्ा्दरयोधदरनेन 
च तस्यापयोजकृखाद । छुजशक्तयनदुीकर्तूमाध्वपते च पटादि 
पद्मिनरानिते पडदौ शक्तमिति ग्युखन्प्य यटमानयेयादौ 
घरपदाऽ्पदयोः मरयेक्तं गृरदीतदाक्तिकस्य तादकाऽनुपूर्वङ्न- 

तास्पर्यज्ञानादिमतः समभिन्याहारकारणताया अक्ननेऽपि पट- 
कपमैकमानयनमिति शान्दमोधापततिः । सममिव्याहरस्य कारणता- 
ऽनद्धीकारात् । न वेष्टापत्तिः कर्तु राकया ! वरिङेपणभिवोष्यभप्रे 
विनिगमनाविर्हात सामान्यत इतरान्वितो घर इतरान्वितरं कर्मेत- 
पिसेषं ज्ञानापत्तेश्च 1 अथ तादरमिकेपान्वयवोपे प्रति पदान्तर 
स॒मभिन्पाहारस्य परपदोत्तरं द्वितीपायासतो धातोस्तत अद्यात- 
स्येसादिद्प्यापि कारणवाद्गीकृत। चेद पिद्धेव पाकपे शक्तः! 
पदसगुदायस्थेव वाक्यात्, तन्नषटरोघकास्णताया एव च शक्ति- 
साव । फएतेनेवर कर्यानिते पदानां शक्किस्विप्यपाप्तप् ॥ 

यत्तु वृ्िहश्रमाः-- रत्ति विना वाक्यारयप्य क्रान्द्वोधः 
त्रिपयल्वापम्मवात् तद्विषया दत्तिः सीकार्या । तप्याश्चातिरतिते 
गौराके श्हृप्पदायेशक्तिरेव तद्रिपयिणी कट्प्वते ) पदानामन्व- 
यपतापरान्ये शक्तौ सामान्यदाक्तेविरोपमतिपयीकस अपर्यवसानात्त- 

त्यद् सामान्यशक्तिमिरेव सपमिन्याष्नपदोपस्यापितपद्यंविते- 
पनिरूतोऽन्वयविरेपो विपयीमविप्यर्दिकरशक्तिररपनालयवा- 
ह । एकपदपयेगेऽप्यन्वरयत्रिरेपस्य नियमेन जितताप्ताद्नाव 
तस्याश्च सामान्य्गानपूर्कलवात् तस्य शब्द्राद्न्यतोऽसम्मवदिष्वै- 

वान्वितामिधायिलनिश्चयाच्चेवाहः ॥ ततन ॥ दे जम्बीरफख- 

ऽष्दौ रसविरेपनिज्ञाप्तावत् सापान्याऽङ्रनिऽप्यन्वयवितरोपनिङ्ञा- " 
सोपपत्तेः । नयेवं सति तद्रदेव जिक्ञामाया अनाप्यनियमः स्या- 
दिति यान्पम । इष्टापत्तेः । जङज्ञाप्ालरोपेनान्वयस्य पदश्च 
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साद्धीकरे जिज्ञासाया विद्ेपमिपयसेनान्वयस्यापि विकषपरूपेण 

दाक्यत्ापततेश्च 1 ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकघेन हेतुरेदुमद्धाबात् 1 
अन्यथा द्रव्यस्वदिसूपेण इति वस्तुनि युत्र्णलादिनाऽ्तिन 
रूपेणेच्छापर्ेः । नच येन रूपेण ज्ञानं दत्तं तेन स्पेण सिद्धि 
स्तराद् येन च स्पेण ज्ञानेष नात्ति तैन खूपेण कारणाभावा- 

चेच्छया अतर्पदेन लिङ्गसेच्छिदापत्तिरिति वास्यपर । सिद्ध 
खक्षानसेव प्रतिबन्धकलेन तस्याभागादेव निङ्गासोपपततेः । 

तस्मान्ान्वयः पद्नापर्थः ॥ । 

यत्त, पदायीः पदाधर्एतिकर शान्दवोपे देन ठं पददानं 
वाक्पड्ानं देति मतम् ॥ तन्न ॥ च्ुरादिना पदार्थोपस्थितावपि 
श्दुवोधापत्तेः ! ब्देनाऽपपये दद्ध इसलुभवदिरोधापत्तेशच 
तस्पाद्राकयमेव पदसमुदायाप्पक्मन्वयस्य वाचकम् । यद्रा । पद 

घाक्यं चाखण्डमेव, एकः पट इतिवदेक पदु वाकयं चेयवापित- 
तीतेः । तन वणपद्पोः पतीतिस्तु कऋट्एअोमभृतिषर्ेष्ववय- 
वभतीतिवदे श्रान्ता । नच ककारादिकं श्णोमी बादिमतीतिवि- 
रोषः 1 वद्र्मोसखादकलादिनाभिपतेन वायुपेयोगदिगेपेण तथे- 
वाएण्दपद्वाक्ययोव्यज्जनेनाविरोषाद् । चत ककारादिपसयस्य 
वर्णेषु तारततादिमरसपवरद् ्रान्तत्रद् । अन्यथा वत्राएनन्त- 

यर्णौदिकसपने गौरखमसद्राव् 1 यनु आकाद्भादिमदहकरिण पदा- 
न्येव वा्यारोधं जनयन्तीति मतम् ॥ तन्न 1 गुरमूताकाद्भ- 
योग्पतादिहनप्प कारणत्वे पानाभादात् । नचाकाद्वाहनस्प 
अदारणतके, पटः कर्लपरियतोऽपि पोषाएचिः । अयमेति पुमो 
राद्धः पुरूपोऽमार्वनापिदादीे राजपृदृस्प पुरुषपदेन सदमन्वया- 
भुभवाकरह्वापामपि पुत्रपददनान्दयापत्तिरिति राप्य 1 घटः 

करि्वमिसादी शक्तिग्रदमत्ते बोषस्वेषएटताव 1 रिपरीतन्युसननस्येग 
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एवाव । समीचस्तु दक्िग्रहामात्रद्िव वारणसरम्भु्राच् । अप- 
मेतीसषदौ तु तासर्ह्ञनामले वोधामाबदिव न पुत्रेणान्वयः । 
तू(सपरयज्गनि तु तत एर निदत्तिः । तस्य त्राप्यावदयक्वाव् 

तद्धटिताया आकाद्या दुर्वचलाव । एतस्य ज्ञानं भवलि- 
अभिषन्धतिव परस्परदसर्गयोग्यार्यत्ाचकपद्मयोगात । अथ घट 
मानवेयो पटकर्मकानयनवेधक्यदक्षममिन्वाहारस्येव कारण- 
ताद्भ॑नाव् स प्वाऽऽकाह्रा } तयगेद्घनं तु दैलन्तरमेसयुपेयते) 
तदा तु सममिन्याहरस्य वक्यधलत् पदव्िसेषमममिम्या- 
हएरयमकयास्पयनं बोयनमामन्यमेपक्रद्भुति सिद्धं वाक्यस्यैव 
वाक्यार्थे पजनङुचम । परिभापापाजं परमवरदिष्यते । तदपि 
त्या आकरह्ुया एत्तिलवोक्तौ न विरु द्गते । अत एतदनुतेषेना- 
ऽन्वरपस्य सक्यत्निरसनपयुक्तमेव। नन्वस्लेवं, तथापि वाक्यनिषए- 
योधकृखस्य शक्ति किं मनमिति चेव । उच्पते। विषयता 
सम्धन्येम शन्देबुद्धिावच्छिन्नं पतितेनेव सम्बन्येन इत्तिजन्पोप- 
स्थितेहतुतैव पानम । अन्यथा घटमानयेसत्र परपद्रात्तयन्नान- 
घतोऽपि सज्छ(नवत इव वोधापत्त्षा धघटशन्दवोये घट(पकपद्- 
दत्तिजन्य्नानखेन कारणता बाच्येत्यथभेदेनाऽनन्तकोटिकार्यकार- 
णमावकदपनागौरापततेः । किञ्च ! वास्निषएठयोधकस्याशक्ति- 

त्वे पदनिष्ठमेधकलस्याप्यश्चक्तितःं घुवचमेति वज्यार्थवव पदा- 

यस्पाप्यश्षक्यलापत्ति; । तथा स्ति द्दरस्पर्थैन सम्वन्प एव 
हीयेत । तस्पाद्राक्यस्य वाचकं निवधरमिति -वर्णादयस्रयोऽपि 
वाचका इयाः 1 तेन जयां निखतादि कमपि निर्याधमेव ॥ 

ननु पद्बाक्ययोवैर्गतिरेकसिद्धौ पदादीनां खरूयेण वाचकरल~ 

सिद्धिं तु तदभप्रे । अतिरेकस्तु न मसभिह्ञामत्रिण सिद्धयति) 

तस्या एषार्भवोधकुसोपाधिङ्ृतलान् । ननात मानामनिः तत्रास 
॥ 
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करवा रकुरुभवादिपदेप्ववयवार्यस्य भिन्नस्य स्फी पदभेदस्फ्- 
तः । तदभावे च पदैक्यस्फूरतस्योपपिलनिश्चयाव् । अन्यथा 
पदभदपदरग्यस्फूयनापतचेः । नच पदादिभयमिङ्ञाया जपानिक- 

सापत्तिः । त्रकायैननकत्वऽप्यययपवमेदेन मिन्नार्थजनक्ताभा- 

वाद् यसमदस्फरधमाविनैकाथजनकस्पोपाधिताया वर्तुपदत्षलाः 
ठ. ! एव पिद पएायदेोधकस्यस्योफयिले प्रयभिज्ञया पदवा- 
कययोपर्णादतिरेकमाधनं वैयाकरणानामप्मन्नसमरेति तन्निय- 

त्वादिकमयि कमेतिचेन्न । परयौयाणमिकार्थयोधकयेऽपि पयु 
द्धयभतरेन तस्पोपाधिताया यक्तुम्षग्यलाद । एवं मित्राय 

धकल्वस्यापि न पदमेद्धीननकष्वप् । नानाधस्धले ग्यमिच- 

राव । अतः मसमिङ्ञाया अिरिकसाधकत्रे न कोऽपि दोषः 
तार कथं भदस्फ़तिरितिचेद । उच्यते । पुदानामनन्तदूपलात्तान 
विकारत्रन्ति पदरूपाण्यन्यान्येव नानामोयमोक्तूयो निक ।यग्यूहवव्। 
चाने च मयोर्तूमण्तीनामिच्छाविशनेपादिना वयुखत्तिभिगेपस्मूतीं 
भरतिमान्तीति वह्दृङृताव. सरूपदेवेति बुद्धय । अत एत भट- 

वार्विकेऽपि- 

पद्{ऽव्रधारणोपापान् वहूनिच्छन्ति सूरयः 
कमन्पूनातिरिक्तसवस्वरवाक्यश्रुतिस्प्रतीरिति माथमिक्रपभरथम- 

पादे बरास्याधिक्रस्मे मेदाऽवधारणोपाया उक्ताः 1 ईटश्चा च म- 

योजने शपः 1 वेदे परोक्षपष्रादार्थं जोके चमक्कारविकेपायर्थ च 
त्थावश्य एतावत् । प्रजायेवेतीच्छया खूपरषाविव् नामद्एदपि 
ङीन्र्थंतरैकरिपाय तस्पवेक्षणाव ॥ अतो न काप्यनुपपत्तिः । 
एवं साक्यव्रिरपेष्तापे विकारवत्तवमुहनीयम् । नन्वस्त्ववं पद्तरा- 
क्यपोरातरेकस ग पिन चसाणा वाचकत्वम् । षैः पदारयोपरख्धापने 
पार्गार्यतनामिपत्तस्यान्वयस्य ससर्गमय।दया पदेरेव मागत्तम्भ- 
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वेन वाक्याना षाचफलङरनस्यापरपोनकतादितियेन्न । तस- 
स्य समभिव्याहारपिशेपेण भानात्तस्येप वाक्यलाव् तेन भाने 
वाक्व एव शक्तः परैदह्ठनस्य वैयाकरणरेवोपपादितलाव । 

नापि पदोपस्थापितपदषयौनमिव करणलं साधीयः । सम्पूर्णता 
क्यश्नत्रणोक्तर जायमानस्य बोधस्य पूर्षदानां नवेन निपतन 
व्यज्जकनाशात्तिरोदिततरेन चोपस्यपकामावाव पदायौतुपस्थि- 
तावजुत्पत्तिमतङ्गव । अविद्माननां प्रकारान्तरेण वोयकल- 
स्यादारपवचनसात् । न च पूर्ैपदानां निदत्तघेऽपि सस्रे 
तेपासुप्यनो तदूपस्याप्िताना करणघमिति युक्तम् । गौरवाद् । 
याकययवरोधस्यावरान्दलस्रयपततेः । चाक्षुपादिपदचच्छन्दपदस्माऽपि 
करणार्यकपदमरृलिक्ेन तत्पमारूयाविरेषापत्तेश्च। नापि इत्ति- 
मप्पदरज्ानमेव करणपिति युक्तम् । पए्वमप्यश्मान्द्वस्यापतते; । 
सच वत्रयज्ञानकरणलपक्षेऽप्ययं दोय इति वाच्यम् । ज्ञायमान- 
वारयस्येय करणलताद्रीकाराव् । नच मौनिश्छोकादौ म्यभिचार 
इति शद्यपर् । तन्ापि रिप्यादिना शकायमानस्य तस्येव करण- 
सात् । अन्यया श्रव्रणाग्राह्मयेन तत्र शब्दवुदधेरप्यदुप्पन्निमसञ्ञ ~ 
तू । ज्ञानात्तस्य विरस्पायिलोपगमेन तस्य करणते वधिकाभा- 

वाच्च । नाप्यन्बये शक्तिरिति युक्तम् । कटपनातोल्यात्् 1 एक- 
स्यापि पदस्य श्ररणनन्वयपोधापत्तगौरखिः पुश्प इ्तीवाद्पि 
तेद(पत्तश्च । सममिन्याहरति्ेपस्याऽपि कारणल वाक्य षव 

शक्तिम्यरताना्व । पकशक्तिपकतेऽपि अभ्युषयतृणामान्कत 

शक्तिरिवाष्दिवार्पास्येत्तस्या अ्रहण तदा तद्राक्यार्यं विचार्यत 

जातस्य योधस्य भ्रपतापततिः । स्वेपामन्विते रक्तौ अन्वितपद्- 
स्पाप्पानिनि चार्थं रक्तेतक्तम्यप्रन आप्माश्नयानवेस्यान्यतरा- 

प्य) कद्थनिश्वयेन ननमाण्याऽधारणाद् । वततशचान्विते शक्ति 
१०५ 
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रिति वाक्यास्छक्तिपरप्य दत्ततविकाज्जगिदयापत्तिः । केपाि- 

दन्वति शक्तौ अन्िताशक्तपदपटिवयास्ये तदृन्वयवे(धकामात्रेन 
तस्यानचितमती यापत्तिः । तदन्पितमतीतौ हैवन्तरस्य वक्तभ्प- 
तवे तेनैव सर्वत्र नि्यीहादन्विते शत्तयक्िद्धिख । व्यदहारिण दाक्ति- 
ग्रहे च तस्य सर्व्मधारणलाव् स्यैपामिय एत्र पक्तिग्रदेण 
विबादातुदयमसद्गः। व्यवहारस्य वाप्यमूखफतेन पतरेव षरक्तिप- 
यैवक्नान च } अततः पर्वपन्नाणामतुपपन्नत्वाचदभ्युपगमे वाक्या- 
ध्तमाख्यावितेषाद्राकयरपा्णां मन्तरमकरणशा्ञाणामनरथकलम- 
सञ्ञा वाक्यमेव वाचकम् । पतादान प्रं पितेपः 1 पद्रादिमिः 
श्ार्थबोपजनने शक्तिस्ृतिरभ्युपायः । वाक्येन श्रान्दरवोषजनने 
तु तदषेयव्रमूतपदजन्या पदार्थस्पृतिः महकारिणी. । एवं पदा- 
वा्येऽबान्वरवाक्यञन्या तदर्थस्मृतिरपीति । नच महावाक्येषु 
पक्तिश्ित. पद्तिस्मरणे वाक्याथैवोषो न स्याव । अभ्युपायाभावा- 
दिति वाच्यम् \ इष्ट्वाव । विवक्षितक्षाव्दवोधस्यं तदा अभावाद् ॥ 

नच बाचकृलरस्य श्गातस्येव दान्दवोधजनकलेन वाक्याना चा- 
नन्साव् तच्छाक्तग्रादकानुशाप्तनकोशायभावेन तद्धहो दुेमः 1 

तद्मावे च तेन बरान्दवोधरामात्रा्राचक्रलरा्षिद्धिरिति वाच्यम् । 
उक्तरीखा वाक्यस्य सेसगवाचकचले एकज निध्विते पाक्यमनाद- 
स्य रप्तशमवादवाचकसमिति स्नानस्य सुलमत्ाव् । समाननाम 
स्ूपतेन पाम्प्तामान्यस्य तन निश्चयात 1 पटादाब्मयवरभेदेन 

भिक्रतेऽपि दथा द््दीनाच । वाक्यस्य पदान्तरभवेकञेनेव अधिक- 
सेप्ीन्तररेशेन दास्वार्थसूपतसर्मस्य भेदेऽपि वाक्यलससर्म- 
स्वयोः खरूपयोस्ततोऽनपायाच । किच । तिद्षुवन्तचयो वाज्यं 
क्रिया दा कारकान्वितेति कोदेनाभयन वाक्यपदराक्तेश्रीरणात् । 

कारकन्वितरियापदरनिरिषटेऽवयदिनि बाग्यपद शक्तौ निशिता 
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यथा वपप्दश्रवणे ताटभे. पद्विशिष्एवाक्यस्तरस्पस्फूिसथा 
ताह्ादाक्यश्रवणे वत्प्वरूपमहिल्ा तच्छरीरमविषटस्यान्वयास्पापि 
स्फर; परम्परया वाक्यपदङ्नत्तिज्ञानादपि छुरभा । पपभि- 
स्याहाराविशेषास्च । पदविगिषएठतद्रिरोपास्च पद्विपोपस्य हानमिति 
न काविदसुपपात्तः । अव एत्र व्युतिरसबो षरा एकत्र किया- 
कास्कान्वयप्वगयान्त्रापि तथा भतियन्ति । ग्युखन्नाश्च श्रुत- 
मारेण बाक्यादयमर्थोऽवगत इति प्रतियन्ति, बदन्ति च तथेति 
युज्यते 1 पदसमूहासके तस्मिन् कोशति श्रुते च स्वैपमिव 
अक्रिया ततः पदायमात्रवोपः । पथा दुत्रदाहिपानी- 
तादौ । नच वाक्यकरणपकते वाक्याभिकरणत्रियेषः शङ्खः) वद्- 
भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायो ऽयस्य तक्निमित्तत्वादिति तदीयाि- 
द्वान्तद््रस्प तदमूतानां वक्यावयवभूतानां पदार्ना क्रियर्यैन परेन 
समाम्नायः सममिन्ादासे वाक्यरूपः) वाचक इति देषः । कन 
दतुः-- अर्थस्य वाक्या्स्य तन्निमित्ता समभिन्यादारमनिमि- 
त्लादिखपि व्पारूपातं शस्यलाद । अतेघ्वयाणां वाचकं प्- 

पपन्लमर 1 एवं जयार्णां वाचक्रतेऽपि तदधवोधानुकृखा दाक्तितेषु 

रेष्येवेति पदाययवयवभूतानां बणौनामनयैकतवाद्रौ गसुरूपमेदेन 

वर्मोनामनन्तद्पसमपि सिद्धं बोध्यम् । गच मयेकाटव्िनः समु- 
दायाऽदत्तिलनियमाद पदानापप्यवाचक्रापचिः । हददराचूर्ण- 
यो; परसेकाष्टत्तिनः पोणत्स्य तत्समुदाये कुङ्कुमे, धान्याद््ततिनो 
महस्य धान्यादिराशौ च दर्धनेन नियमस्याप्रयोजकघाद । 
नयेतं वणानियसाय्तिः । पदानां योधकयेन नित्वे सिद्धे तद- 
वयवनिदलस्य तत एव सिद्धेः 1 नस, पदे वर्णी न व्रि्यनेवर्भे- 
प्तरवयवा न च ॐ वाक्याच्च पदानामसन्तं भरवियेको न कश्चनेति 
वा्यपदरीयादखण्दस्फतोरपत्े पदे वर्णा एव न सन्दीति दाऽयं ५ 
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पिभाग इतिचेन्न । ब्राह्मणां यधा नानि कथि ब्राह्मणक्म्य- 
ठे % देवदक्षादयो याक्ये तैर स्युरनधका इति बदृता वाचये 
पदाना पा्पकत्ेनाप्तत्वस्प योषनात् पटे सार्थका न बिद्न्त 
इसर्थस्यापि षतु शवयत्वाव । सर्दपा अपसा दरीकरि वर्णव्य- 
अकवपयुसेयोगदिधर्णारिरिक्तस्फोटन्यञ्जरूतवस्य वर्णपरतीतेभ्रम- 
स्वस्य वणोपापस्येसायपमरामांयकानिककसनापततेः । एषो रो 
क श्यत पाणिनिना ऋर्णावयग्येन रेफाद्वीकाराततद्विरोषा- 
ते! । पाण्टूमयाद्वोङ्काराक्षरे अकारादिमावान्तायग्वानां भुम 

वा्रीकाराचद्विरोषापतेश्च । ओप्रियिकाप्नरं व्रह्मेयनत्रानङद्खीकारेण 

विरुद्धपरमाश्र पलस्य पोधनास्व नोभयश्पलानुपपततिः । नयोषा 
समार्थपवपनोक्तिरिति षाच्यम् । तथाऽपि कस्पनोपदेशसाभाषा- 
दृतुभूयमानघलान्माण्टयये वेद्नस्येवोक्तत्वाव् त्यतीती शरमत्वक- 
सपनस्य गुरचप्रामाणिक्रता्यां च तदवापात् 1 ठृकारादौ 

िक्षायामवयनानद्गीकारोऽप्यतेतेय व्याख्यातः) एवं फे, घाणे- 
रिति द्वे अक्तरे इ्यादिश्वसा, तस्मादहमिति सर्वाभिधानं) तस्पा- 
दिरयपकार इति श्रुतौ कासमसयेनाप्याच्ावयवे वर्शत्वयोधनेन 
पचावयकाप्मकान्ते क्ञापित्रा पोध्याः एवे कवतीयु रथन्तरं गाय- 
तीति श्ुतेगरधिदमन्नरानोद्धषरे उग्रं परथमं स्रामं जानीपादिसा- 
दितापनीयश्नुतेश्च वाक्येऽपि वर्णपदयोर्वयव्वं बोध्यम् । अतो- 
ऽखण्डत्वमवयक्वैकरयामायाभिमापकमेव माचाम् । तेतरैकं पदमि- 

सस्याः मर्वतिश्सतीतिवद्विकषिटवुद्धिताव । सयुदायपकेऽपि तस्पा- 
िरिक्तसयान्न भ्रान्तत्वम् । वस्तुतस्तु, अड्उएग--इ्यादौ पदु 
द्घ्दयानन समृहस्प पदं, किन्तु विदिषटस्येवतदवयवाश्च ते अन- 
यैका एव ! अन्प्था वर्णपदाभ्या युमपत््रमेण वा स्रस्या्थयोधने 
शाब्दबोधदौधव्यम् । नेराकाङ्कयाद्विव्षिताथीचोधन्यवहाररोधौ 
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चापचेयावाम् } नच तेष्पवे तैयाकरणादिमिवाच्करतस्याङ्ीका- 
रा्नानेरथकस्वमिति वास्पम् । शक्तेव्यौप्र्ञयरत्तितवाङ्गीकरिण भ- 
सेकमबोधकतवैन गौणलानपायाव । नच तद्रत् केवरानामन- 
कतं शश्यम् । एकाप्षरकोरे वदथकयनाते । नच वेषां सुवन्ततेन 
पदलात् द्ययुक्तमेवा्यवत्तपिति शद् । एकाप्तरकोग्रपस्पा- 
ख्यापिरोधात् । सम्ुद्धयनेषु तेषु समुदायगक्नणस्य पदतस्या- 
भेन पदावयवरूपसायवरिन च केषलस्रानपायाच्च । एवं सिद्धे 
्रेविध्ये पदानामनन्तसूपत्वादनारन्यतवाच तदवयवभूतानां पणी 

नापनन्तर्ूपलं निवाधकेत्रेति तेपां गोणमुर्यभावोऽप्युपपन्न एव 1 
एवं पदवाग्ययोरपि वोध्यम् } नन्वस्तु वर्गेषु तथाल््रप । नतु 
परद्नाक्ययोरपि  पाक्याव्रयवमूतानामपि पदानां वाचकलस्य- 
वह्यक्सरेन गोणतस्याशक्यवचनताव् 1 अन्यथा ववत् पदे- 
प्रपि सद्धेग्रहस्याननष्रम रखते विनापि वाक्या्थवोपापत्तेः । 
मचतेपु सारफसाद्धीकारान् दोप इति युक्तम । अतिरिक्तश- 

क्तिफस्पनागौरवमसद्ाव । एवं मदाताक्यावयद्भूतवाक्यानामपि 

वाचकरखमावदयकमेव । सन्यथा अद्धाद्धिमावदोषेव्यमसद्गाव् । 
तद्मातरे सदहावराज्यस्याप्यवो वकतामसन्गाचेतिचेन्न । अवाथितया 

परिच्छनतपतीला वणेवरददेप्वपि षपमेदसिद्धौ स्पतन्पदसा- 

हृदयस्यापि सिदेन्मदिम्नैवार्थस्मरणेन शक्तयन्नरकसपनामौखा- 
भावात् । पं सङ्धतग्रहस्यापि सदकारिचक्षिद्धेश्च 1 अन्यथा युग- 
पद रत्तिद्रपापत्तेः ॥ 

नन्विदमद्गतम् । षका वास्या बोधयितुं वाचकानामेव भ- 
युञ्यमानलादितिचेन्न । तेषां निराकाद्भाणां भयोगे खार्थं प्रति 
पाद्य फतार्थलाद् गौरः पुरूषो दसीयादातिव तैवीक्यार्वो- 
धानुदात्तिमपङ्गाव् । मरकृतेः स्वायं मतिपाद्य तथाच मसपानन्ष- 
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णाव् तयोरिकायैवाचकखमद्रप्रमद्गात् प्रययामरयोगमरघङ्गाच्च । 
आकाद्भु(दिमतां भयोगे च स्मरस्येव सिद्धे! बवता स्वबुद्धि- 
कादिपतस्य तसस्य वोधनाभमरषस्मरणे तेपां शन्दपूरवकमेन स्प- 
ताबासेहेण स्मारकाणानिव पदानां भपोगाद् । पट्पदेन खार्थ- 
स्मासति तन्निष्पितकरमैखवोधकद्ेतीयाया, षाठुपदेन समासि 
तादगारूयातस्य च मयोगः क्रियत इयस्यानुभवसिद्धसेन तन 
मानान्तरान्पेक्षणाद 1 अतो न पदानां मौणखासिद्धिः । नापि 
वाक्यानां मदावाक्यस्धानामवान्तसाणां तेषां श्रवणद्वायां स्वरार्थ 

मरतिपाय छता्ानामप्यद्ाद्भिमावाययेक्तायां स्वा्यप्मारकतयैव 
बुद्धावारोदाव । नच लौकिकवाक्येषु पदालुपू्रानानातेन तदये 
स्य संमगस्पापृषतेन बुद्धा रचनां एतैव तादशानुपू्ीनिरमाणिन 
चाऽनिप्यसवस्य दृएटलात् प्रतिर्हानि; । न्यवदारे बेदपिक्षया 
तेपां नलाय तेष्वनित्वलस्येष्टतरेऽपि चस्ततो बुद्धया रचनां छ़- 
सैरोच्चारणदर्धीनास्च । तेपां ज्निनैरोतत्तिखिती निश्वीयेते 
इति सथेमतीतिनाश्च पवानुपूर््ीनाश्चः । क्ानस्य चिरश्यायिल- 

मादौ च्युरपादितमेवेति तेपामपि विक्षणाऽस्धायिखानङ्धीकारेण 

अदोपाव 1 हपसष्टिमध्यपातिना क्रियात इव नामदष्य्यन्तःपातिनां 
ज्ञानतश्चिरकारस्थितेरिणखाच् । काव्यादीनामन्पे्षा च वाक्यानां 
तद्विषयकमभकषियादिविर्य पव ॒विरूय उपचाराव् । अन्यथा स 
एवायं शोक इयादिपतीततिवाधापत्तेः 1 नचेयं साजायादिति 
वाच्यप्र । तथा स्ति तसतीयापत्तेः 1 तस्य वाक्यस्य नषएटलेन 

पुनः कथनेऽुकसे साति भरतीसापत्तः । राजवाक्यातुवादकदूता- 
देरलुकरणप्रयुक्तदण्डाचापत्ते्च । पूर्जक्तवणौयतुमवविसोधाप- 
च्तेश्च } वेदिकाना तु वतोऽपि विसकालस्यायिलम् । महपीणा 
संस्हनारस्य मदाम्रख्यपमेन्मयस्थानाव् 1 तदुत्तर जु भगवसेव 
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मिः्बसषितस्सयेण स्थिति; ! वस्तुतस्तु अस्मदादियुलेन करीरं 
भगनिव षाक्यं इदतीतते सर्ववार्यानि भगवद्राक्यलष्ददुद्या* 
न्येवेसपि, प एप जीय इखतरैकादृशास्कन्ये सिद्धमिति त्प 
निखसे कोऽपि न सेदुः । नन्वेवं सति व्येषु वेदवननिद्लं 
स्याच् ! तवा सति साकहवुयुक्तानक्रद्वायुक्तादिविभागोऽपि 
न स्यादितिचेनन  सूपभृषटो योग्यावयत्रेस पदार्यनिपाये माचीन- 
निमेृन्यवहारस्येव नामसृषटौ वाक्पापैयोग्पावयवेख राम्यनि- 
मीणिऽपि माचीनवक्तृव्ययहारस्य नियामकल्वाव् तदरनादरे घोटक- 
शर्गानिपीणयदनाकङ्भादिवाक्यनिर्मणे उपारम्भाच्च व्यवहा 
गाधं तस्यावहयकसरात् । अत पएवार्थादियमस्य योग्यतदेस्त- 
परारेपो वक्ष्यमाणटत्तिमेद श युज्यते । अन्यया विवक्षितार्भमवी- 
तिवाघापत्तेः 1 नच प्रपाणाप्रपाणविमागमद्गापत्तिः । तस्यापि 
उ्पवहारार्थमावयक्रलात् । अन्यथा तद्ध्गापत्तेः । वस्तुतस्तु 
सरखयाः स्व॑तोयुलत्वादर्स्व भगदरूपवादर्णपदवाक्यैः सवैर 
भाषन्त बदृतीति च कस्पाप्यत्रामाण्यम् । चदु तथापि पुरूप- 
पा ्रमपरमादविमङिप्पाकरणापाखत्रादिदोपवक्तवाव तरसम्बन्येन 

छीकिकनाकयेष्वमामाण्यमितिचेनन । तस्यारोपितलेन शन्दाऽदूप- 
कलात् । फलमत अगादेऽगिदरादे अन्ययप्रदि च पुरुप एव 

दोपातरू । अतो न काचिदनुपपत्तिः । तस्माननित्रौधं निस्रमनन्त- 

सप्वं च 1 किञ्च 1 वेदे खवयत्रभूतानां वाचेकृखमपि परस्प 

रावितेधेन स्वपा मगदद्थकल्त् । नच शाब्दबोये तद्नुपयो- 

गात् तथाभ्युपमरमर्ष परय श्यम् 1 अदृषटर्थ त्याद्गीकारात् 1 
मच ममाणामावः शङ्कयः । वेदक्षराणि यावन्ति पठितानि 
द्विजातिभिः # तावन्ति दरिनामानि कीर्तितानि न सवाय शति 

वारये अरयैगरवनिरासपूषवरं भगयक्रमलरथनाव् । स्फतेथाप्त- 
= 
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चाक्रपसरात् । नन्वनेन वगौरना नाधवन्सरसिद्धि; 1 वाक्य अक्ष 

पदाद् व्र्णक्षरपदयोश्च पर्यायताबिरशात्् 1 घृणिरिति दर अक्षे 
सूये हृते भणि, अष्टाक्षरा गायत्री इस्यादिश्चुतावरश्रसससदाय 

पुवराक्षरसमतीसा तथा निर्णयात् । तयुदायस्य च पदलादिति- 
चेन । आदि इति जीगि, आश्रावयेति चतुरस्रस्तु भ्रौषः 
हिति चतुरक्षरम्, ओपिसेकाक्षरं ब्रह्म अक्षराणामकातेऽस्पीसः- 
दिश्ुतिस्परतिषु केवलाकारादौ, येनाऽकषप्माम्नायमिसादौ केव- 
लब्यञ्जनेषु चाक्षसपदूमयोगेण, अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः 

कण्ठ; 1शषरस्तथा ॐ स्वरतः कारतः स्थानाद् मयत्नानुपरदानहः # 
इति वर्णविदः पराहूरिखादौ केवछेषु वर्भपद्भयोगेण पूर्वचू् 
ब्णस्पाऽक्तरमिति सज्ञा क्रियत शति फणिभाप्येण) वर्णं तु चाक्षर 
इति काप्नोन च वणाक्ञर्पदयः पयौयतानिश्चयात् । नच पुश्रतर" 
णमरतङ्धः शङ्कनीयः! सुपां चुलगिति दगादेवा उसचावप््र्रण- 
सिद्धेः । स्तुतस्तु, भ्वमसेतदप्तरमिदं सर्व तस्योपन्पाख्यानमि 

सादिश्रतेरकारो वे एवा वागियादिश्रुनेश्च सर्वस्य वाडूषान्स्य 
ॐङ्कारददिपिरतिखास्लौ करिकवैदिक्वर्णपद योभेगवद्राचकलमेव ॥ 

वीजस्य तयालत् । अत एव, से सर्वाथा इति वैयाकरणतिद्धा- 
म्तः 1 भगपतः सदात्मकत्वात् 1 नच इणन्दवोषदीर्थरादिद्ष- 
णापत्तिः 1 व्यवहरार्थकक्षक्तितेकोचाद्र्पदयो्वाचकशक्तिकौ- 

ण्डधेन प्रतिनिपततच्चदयरोधनेन च दोपामयादू । नचान्न माना- 
भारः । सर्बायि सपाण विचिन्प्य धीरः नामानि एुलाभिवदनः 
यद्।न्त, वेदेन नामन्पाणि विषमाणि स््ेष्यपि # धातुपृद्धव 

करप्यन्त एतेषां स्वार्य्तिद्धय इति धुतिस्मयोः करणकसनकय- 
जेन हया निश्चयात । यत्र च व्पवह्मरस्य न नियापकप्यं तनतु 

बाचकमेच) श्न योनियसवलयस्प्नौ च प्रण्पावारिथन- 
1 
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दने तया निश्चयात् । नन्ववाधितप्त्यभिङपा वपय 
केयनिश्वयादषे छौकिक्ैदिकमिमागोऽनुपपनरः । नच उन्द्प्ष- 
भक्रियाया नियतस ऽआमतर्सोपविकरणन्यद्ययादिद्क्रना- 
तद्धेद्सिद्धिः 1 अ्मेदाभतरे तदेवेदं मोपदमिखादिमयमिहया 
पदभेद्एभावे च सिद्धे तेपां तदस्ताधक्त्वाद । वाक्यापिकरणत- 
स्िनेक्तदेदनाप्मभेद पत पदमेदकलोपगमाव । नच खरयूपा- 
दिकाम्दानां ओके अभयोगादन्ववालादिशन्दानामर्थमेदस्याषि 
स्प्त्नाव् । उत्ताना पै देषगत्रा बहानति, दिरण्पपर्णः प्रदिपत्ते 
अर्धापिसादावभेखसपस्याप्यन्पविधत्रात सोऽप्यस्तीति वाच्यम् 1 
तावताऽपि कपाच्िव भेदाेदधेः । स्वपा मेदस्याभमाणक्रत्राद। 

उत्तानादिवचनस्यान्यपस्येना्धमेदानापाद्कलतवाव् । जन्यथा त्- 
दुपायाभावाचेभ्योऽयोनवगमपरसङ्गाव् । अतत एव मदपदिलोक- 
वेदा(धिकरणे,लोकावगतसामस्पैः शन्दो वेदेऽपि बोधक इसादिना 
छेक्वेदस्यक्ा्द योरमेद एव प्रतिपादित इतिचेन्र । रोक्मेदा- 
उपिकरण्य कारेपनठेनाऽपामाभिकलाव । जेमिनेनाऽनुक्ततेन 
वथाल्तप्ररयाव् ! आङसगयिकरणस्येव तज दशनाव । नच तै. 
दिकमदानामन्यखे तदधस्याप्यन्यस्य वक्तव्यप्वावठ तेषा सम्बन्ध- 

ग्रइमोपायाभवरनाक्बधिकरणानारम्मप्रसङ्कः । उपायस्य वक्ष्य 

माणलाद् } स्वमनेनापि एदपदार्यसम्वन्धनियसाय तस्याविश्य- 
कत्वात् । उत्तानादिवाक्यस्पान्पपरतरेऽपि सोकानयिगतारथगोध- 

कलेन स्वार्थे भमाग्यानपायात् । अन्यथा मताररूवाकवयवदमा- 

माण्यपरसद्भात् । केमाचिद्धदेऽभ्युपगते तदथयस्येतरेतरेपामप्य्थस्य 

सुलेमैव बोदृघु श्श्यसराच । निनादनिनदभ्वनिष्वानङ्कदुककौतु- 

कदवदपयादिशन्देष्वयेमेदाभेप्रेऽपि पएदभेदस्य कोगेऽद्गीकारेण 
तथोपमप्याप्रयोनकलाच । मरसमिङ्धाया वस्तकयतरिपयप्रेन दप- 

११ 
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मेदतराधकलात् । परातजञरपहामाप्येऽपि, केषां शब्दानां लोकि- 
काना बरेदिकाना चेति भेदयुषन्पस्य गौरः पुरूपो स्तीति 
छोकिकाना, शन्नो देवीरभिष्टये, शवे वेयादीना वेदिकाना च 

मिन्नतयोदाहरणाव् । मयन्तैतयोर्मापाया, द्ेयचरडन्दामि, स्न 
मिमापा गोरिसादिभूत्रेषु पाणिनिनापि रूपमेदस्मैव वोधनदरिदि- 

कानि तानि भि्रान्येवेति निश्चयः! नचोद्ात्तादीना प्वनिधर्ा- 

ण वर्गेष्वारोपितलेनानासतव्रघवान्न वणीदिमेदकप्व युक्तमिति 
बाच्यप् । विधानवरेयध्योपाताव् ! आरेपप्योचारणविकषिषादेव 
सिद्धे ¦! मवैवमपि कृजिमल्वानपायाद्वास्वयवमत्रेति श्ङ्म् 1 

विधानस्य व्युतवत्तिमाजायसेन वाक्तत्रप्वानषायाते । दृष्टः शब्दः 
स्वरतो वर्भनो वेखत्र पद एन स्वराङ्गेकरारान्च । नच, यत्कर्म 
ण्यजयन्वृद्ध मामखिसादव्रेकशयुतरेरापे निधानानेव्रमिनि वास्यम् । 
विरुद्धधरमौश्नयेनोभययापि सत्ववचनेन तथा पाठनियमनाददौ- 
.पात । नच, इष्ट सामेसयिङरूस पठिताना, कर्ने, वामदेनाड- 

दड्यादिसूत्र।णा, सद्कालय्रव् तत् कालेयस्य कालेयतव, वाम 
वा इद् दत्रेभ्योऽजनि तस्मद्रम्देव्यमियादिश्रुत्तिविरपेनापापा- 

ण्यमिति शद््म् । अचर वेदरव्रिरोषादर्वीनात् । कराले पागदेव्यस्छ- 
केऽपि श्रुतिनिल्को यः काटनसताषक्रदददे पवामवद्पो धर्मतपपु- 

र.सरमेव साम्नः कनिना ब्रामदयेन च टृषएलस्य श्षस्यवचनयन 

श्युतौ मऱयादन्द्ररिन च विरोधामावाच । एव मव तन प्रिसे- 

धाद्रकारे त््ाद्रस्वभद्गमरमद्राच्चेति न फिथिदधेवद । अनो 

लैिपदिकमदेनाति मुक्त एव पदर्णश्चन्पपपेदः 1 एवं 
यद्धिकद्कयान्यवि भिन्नानि वोप्यानि । जनुपूभिदातच् 1 
छन्दुःशासे जववमर्माणा लोकिफतौदिकच्छन्दमा पदति 
सपम् ॥ भः पापना ययनादरिनिययनदाद् । पम वेदा यत्प 
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दमामनन्ति, वेदश स्वरमेव वेद्यः, मां विधततेऽभिभतते माप 
सादिश्ुतिस्म्रतिम्योऽयमेदावस्तायाच्च । नसु स्ोेकिक्ये्धिकवर्ण- 
पदवार्यानां मेदौ न धुक्तः । तया सति ताद्शुपर्ीस्ररयोगेन 
तत्मटश्वात्पपठे सुदरदेः पपामावष्दपनयद्राधिकरणविरेधाप- 
त्तारिति येन ! सुद्रादीनां वेदिकददास्यापि वक्यदिरद्बुद्धधा 
पठेऽपि दोप इयभितायकताच । उत्तरतभि; सिद्धमेदस्यापल- 
वितुपत्रसाच । व्याकरणसप्प्तेस्तापिन्र मन्यतोऽपक्रम्प व्पाकरसे- 
दिति श्चुया वेदमूलकलच्छन्दःवाद्खस्पाऽपि तथालाच् । तस्मा- 
क्न विव्रादरेश इति व्णीदित्रयेऽपि पद्धर्ैतवमपत्यूहृषर ॥ 

नतु वेदेवाक्याना भगवद्राचकसं न युक्तम् । मन्धाणां तन 
तन्न पिनियुक्तानां वत्तसक्राशकखात् । ब्राह्मणस्यापि तचदा- 
खयायिकापुरात्ततत्तच्कमेवोधकरसवत्त् । वाक्यानां संसग एत्र 
क््त्युपगमाच्च । तदनङ्गीकारे यज्ञादिमतिरोधधङ्गाव । सर्वेषेदा 
ह्यादीनां तासपयद्पाप्युपपत्तेरिततिचेन्न । मां ब्रिषत्तेऽभिधत्ते मा 
विकर्प्पाऽपोयते हम् # एनावान् सवरेदार्थः इन्द् आस्ाय 
मामिदाप् # मायामात्रमनूदान्ते भरतिपिद्ध्र प्तीदतीयन्, मां 

विधत्त इयादिना पिभेयामिषेयविकसर्प्यापोह्चानामर्थानां खठक- 
यनेन तत्तदुपस्यैप स्वस्य बेदार्यसवोधनाच्छिष्टाना मन्त्रादिकेदा- 

नेषु सपु ब्रास्पेपु पूर्णलन्यवदहासद्धगवरततदूपस्यापि पूर्णलाव्। 
अत एव वेदस्य पवतर दर्णादिस्येण वचकघवाम्मन्बादीना तत्त- 
सङराशकतेऽपि मगदद्राचकलस्याऽवाधाद । तवचा यज्ञादिनि- 

वौदेण दूपणान्तराभाव्राच्च । प्प्भुत्तरकाण्डेऽपि सानरोपाणा म- 

गु्र्वातच्तनिरूपकतरावयेव्यवि द्रष्टव्यम् । ानकर्मणोः परस्वरोप- 
कारकष्वेन शाद्चैक्यम । पडद्धविषवष्टस्य युरुपस्य मतिशाखं नि- 

सूपणाच्च { शाखापि पूतम् । नच यह्देलोकिकक्रिपालक-, 



द श्रलानरत्नाकरे । 

सदपूौस्कस्य जन्यताच्च न ब्रह्मतमिति प्रद्ुनीयम् । १ 
सिकक्रियायास्तदभिन्यज्जकसेन तत्र यज्ञादिन्यवृहाराद । अतो 
वेदस्य सर्मत्र भगवद्राचकेते न काऽप्यनुपपासि; } पए, पुराण 
हृदय स्फृतामिति बेदहदयत्वाद्, इतिदहासपुरा णाभ्यां वेदं समुपनृह- 
येदिति वेदार्थनिश्वायकप्वाचच वेद्वदेद नियो भगवानेवं वाक्या- 
यं इति तत्रापि पूर्ोक्तैव भ्यवस्था \ तदितरत्र ठु वाक्यार्थस्य 
बुद्धिकस्पितत्वान् वद्रूपलम् ॥ अतो व्याकरणवेयासददीनमगव- 
न्भवरी सा बह्मधादमदखस शब्दादि खनपविचारे शब्दस्य निस- 
सम्बन्धो बस्तो भगवद्रुपेजेवा्येन 1 व्यवहारे लु पदाना भवार" 
दण निसो, वाक्यानां तु यक्ततेटिन्पायेन काल्पनिक इति द्धम् ॥ 

अथ मङ्गादिदं विचा्यते-त्ैदिकपदपदायीना भिन्नत्वात् 
कथं तत्र सम्बन्पग्रहः । कस्य वा सम्बन्धस्य प्रह इति । कोके च 
कथमिति । तत्र भगवदयया हद्धन्यवहारादिनेति ब्रूमः । कथमिति 
वेद् । उच्यते । यो प्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश प्रहि 
णोति तस्मै # तं पै देवमासयुद्धिभकाक्षमिति श्रुतो बरह्मणे वेद्- 
पाठनस्पारमबुद्धिमकाश्नस्य चोक्तेः । पुस्यसूत्ते च, पुरुष परेद 
सबं यद्मूते यच्च भाव्यमिलखादिना मूतादिरपेण ल्यवदिपमा- 
णस्पापि पुरपासक्खेन निसत्वसु्ता ततत्तप्माद्विरदनायतेयः- 
दिना पर्वपदरापौनामक्छ्मादीना मन्त्राणा चोरपत्तिमुस्त्वा, तेन देवा 
अयजन्त, सर्वा स्पाणि विचिन्स धीरः नामानि छलाऽभिव- 

दन् यदास्ते, तानि परमाणि मयमानीति चोक्तेः । श्रीमागत्ते च) 
प्व पुरा धारणयात्पोनिनषट स्प; मयदरुभ्य तुष्द् ॐ तथा 
सपर्जेद्मपोषदािर्यपाप्ययाव् परव्यदप्तायद्ुद्धिरितति कथनाच्व ! 
भगवानु पादयनु बक्षबुद्धि मकाश्चयति, युगपत्छौ च र्मा 
इद्धम वदप प्र्रा ग प्ते दा ये मदत, पागसम्भासः एुर- 
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पावयवातपकरा पप्ेति मधम तेषयेव तेपा सम्बन्धयोरहः 1 तत्समान- 
नापद्पलेन शौकिकेषु चैकस्य पः 1 ततो इदधन्यवहारेण ईलर- 
मकरादितबुद्धीनां वारनपप्यद्रक्पतच्तयेवावगमः । विच्छिन्तप- 
रम्पराणां ठु वेदिकपदार्थस्यातीन्िपताल्लोक पूव वतो वाचक 
सादस्यन भमवदूवुखदीतपूवौचा्यगरन्थादिना च लौकिकषमाना- 
कारतयेनाकगपः। तत्राप्याश्नयाश्रयिभावस्याचन्तं पारोक्ष्येण अती- 
न्दरियेु स्वर्गमेरुषटुपणममृतिषु सान्द्रतमममिद्धपु सिहशरमादिषुच 
यथा भनति तद्वत् 1 येपां पुनरयन्तं परम्परातिच्छेदल्तेपामदिमग- 
वर्छृपया सुतेनानिगमः कर्पते । कस्वयडरागकषोरमसनाधपवन- 
सण धर्म्ये । येषां पुनन सा तेषां वूपायामावति तद्म 
एव  मल्युत युणक्षोभछतस्छमावचित्याद्विपरीतद्ञानमापि ज नचे- 

द्मप्रयोजकभ् । अविच्छिन्रपरम्पराणापपि तथा श्रवणात् । यथा 
एष आसति ब्रह्मवाक्येन विरोचनस्य देह आस्पद शक्तिग्रहः । 
एकादशस्कन्धे च, वदन्ति एषण प्रयति वहूनि बद्मवादिनः # 
तेषां विकस्पपराधान्ययुनादले एकगुखयतेति प्रश्ने मगदतोक्तप । 
किन नष्टा मद्ये वाणीयं बेदप्गिता # मयादौ बरह्मणे भोक्ता 
धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥ तेन मोक्ता च पुत्राय मन्त्रे पूर्वनाप 
सा % ततो मृम्बादयोऽण्हन. सप्त्रह्ममदपंयः ॥ तेभ्यः पित्म्य- 

सपुत्रा देवदानवगुह्यकाः *# पतुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सवि्ाधर- 
चारणाः ॥ देवः किन्नरा नागा रक्षःकिम्पुस्पादयः ॐ# य 
हधक्तेपां प्रकृतयो रजःसत्दतमोयुदः ॥ याभिरभूतानि मिचनते 
भूताना मतयस्तथा # यथापकरति सर्वेपां चित्रा पाच; सेवन्ति 

हि ॥ पपं भछृविवैचि्याद्धिचयन्ते मतये नृणाम् # पारम्पदेग 
केपाश्चिद राखण्डमतयोऽपरे ॥ मन्मायामोहितधियः पुरुपाः 

सुरूपधम ॐ श्निपो वदन्यनेकाम्बायधाकरयै यथास्वीत्ि ॥ अतो 



+: प्रप्यानरत्नाक्र । 

विधित्रलादध्यापनेऽभ्ययनेऽपि चेदेवम्भाव्तदेद्नीन्तनानां तद 
भवे कः सन्देह इति न तेनास्माङ़ काचन हानिः ॥ 

यातु पायानेकलक्ति्ररे परेषां मरनाडी-पटपानयेति प्रयोजक- 

दद्धेनो क्तः मयोञ्यटृद्धस्तदयैमवगय वटमानयत्ति।वतपद्रयन. वार्तया 
क्रिपया तस्य मयन्ने, तेनेन्छा, तया च तद्विपयकं ज्ञनं स्वदष्टन्तेन 
अनुमभिनोति। तत्तत्र हेप्वाकाष्ूःयामुपास्यितत्वाच्छब्दमेव कारण- 
खेन कस्पयति । ततो घर दिपदानां मसेकमावापोद्रापाभ्यां घट- 
पदं घटभीजनकभियादि करयति । श्छ च तस्मिन्नतिपरघद्- 
भद्राय तजननानुङकलं शक्तिम सम्बन्धं कर्पयति । तदुत्तरं च 
यंवचिद् व्यवहाराव) कंवचिदुषमानाव् क्वाचिच्छन्दाद् ज्याकरणा- 
दिरूपाद्धवतीति ॥ प्ता तु नास्माकं रोचते ॥ भसक्षविरोधाव् । 
तथाहि । य णताच्छस्पकः सं नातिवारः, किन्तु प्रर णत 
वाच्यः 1 तथा सत्ति एत्तान्तान्तरमिवरिदमपि स्रत्तान्तं॑स्मरेव् । 

अयातिवालक्तद्रा तु तावसरनादीज्ञानादेकमेव तस्य दर्कममिति 
दुरापा्तं कपक्रखम् । व्यापिज्ञानादिवैषुीच्च 1 किञ्च । तस्य 
यज्जनान तत् किपुपेक्षाबुद्धिरूपं ग्रषहकबुद्धिरूपं वा । नादयः । तथा 

ससग श्रक्ति न स्मेव संस्कारासुद्रयाव् । उपेक्षान्यसेशयान्यन्नञान- 

स्येव संस्कारजनकतरात् 1 द्वितीये चेत्तर्हि मनाडीमपि स्परेव् । 
किञ्च । सादिरखखष्िवादे प्राथमिको वाड्थतुयुल एव्र वाच्यः । 
तदुपत्िप्षणाय चेश्चरेण रूपे विधीयत इसयपि वाच्यम । तदपि 
नोचितम् । तथा सति नानाश्रुनिषुसणेषु नानारत्तान्तवदिदमपि 
क्वचिदूपलभ्यत । तस्माद साधीय इति ॥ 

अथेदं विचार्यते ॥ दन्द्यो; भरयास्यप्रयायकभावः 

पूपुक्तम्तच परयाय्यसमवगते, प्रयायकलं उान्द्गते मतिपा- 
दकस्वाप्रपर्यायप् । तच्च शक्तिरक्षणागोणीप्तकेवसक्तिश्नषा- 
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न्पतरेण बोधक्सम्र } तस्य निस्य ठु न दक्रयवचनप् । 

तथा प्ति तच्छरीरमव्रिएटमकाराणापपि नित्यलापत्या शाक्तिल- 
क्षणादिरतगोगमुखपन्यतिमागयम्यापत्तेः । नच शक्या मोध- 
कसयमेव मृयायकरवमितिः वाच्यम् । मकारन्तरेण वोधे द्द् 
मसायकरत्वन्यवदारवाधापततेः । शच्यःच्छेदकानि सच्यतापत्तेश्च ! 
तथे 1 न तावच्टरोत्रग्रह्मलं श्य 7च्छेरफम् । तस्य "पनाषपि 
तौल्पाद ठत्रापि शत्तय।पत्तेः } नाऽपि तथाठे सति भलायक- 
ल्वप् । मिभागौम्पापरचेः । अपचङ्तप्वपि शच्यापत्या अनक- 
शक्तिकर्पनाममद्नाच्च । नापि माधुव्यं तथा । तस्ेप्ानिर्वाच्य- 

साद् ) मान्याद्यपच्जप्ता्रारण्यात् ) अर्यप्रत्ययमयागाभ्यो त्ा- 
पित्तदृवगमादर । नच तेपा लाक्षणिकमिति बुक्तपर 1 तेषां 

क्वापि दात्तयभेवि तच लक्षणाया अप्यश्ंपवचनत्वाव् । नाप्य 
ऽदृष्टमाधनदसयं तत । तस्य मसक्नाद्यविपयतेन म्रयोगनिपामक्र- 
विध्यनुपरम्मन च तयालस्य निश्वेतुमक्षत्यत्ाच । नाप्यनादि- 
वाचकरलं तत् । परमांभकरादिमते सस्वन्धुरस्मरणस्य नेपायिकादि- 
सते ईशवरतकतस्यापचररेप्वपि नोरयाच्छन्द्ापरब्दपरिमागमद्ा- 
पत्तेः 1 अतः शक्तयव्च्छेदकृस्यानिर्वाच्यव्वादीदवरपकेतातिरिक्त- 

शक्त्यभावात् तदुपममस्य गौरनग्रतस्वाच्च कथ पम्बन्धस्य निख- 
खमिति । अनेच्यते । न तागच्छक्तयगच्छदकानिर्च्यवं, यन 
सम्पन्धनियता हन्येत । अनादेः शब्द सण्यस्येत वदवच्छेद्कत्राद्। 
नचापथेकेषु तदापः । तेपा देसनियततेन दशाना मूपिविभामो- 
चरमाप्रिलेन भूमेश्च जन्यत्वेन तेपामप्यर्मरचीनलात् } प्रख्यद्र- 

खाया वेदवत्तत्प्त्तावोधफपमाणामावात् । 

नच तनःपदापवोधातुपपत्तिः । आयानागिन्द्रादिकन्दनेनद्रादेषरि 
तन्छक्तेथाचन शक्तिजन्यतया तेन तन्मूलशब्दोपस्यापनाद्वाची- 



<< भरघ्वानरस्नाकरे । 

नामां तु परम्परया तत्रैव सकेतग्रहादुपततेः । अतत एव प्रयोग 
भसययोर्बाचकत्रानिसामकतया तदिद्धेमै तत्र साधुम् । 
चादकतं चा्मरतीतिजननानुकूलानादिसाक्तिम्खं बोध्यम् । एवच 
शक्तय! बोधकखस्वोर्पचिकखेनामिपरेतल्ान्न तस्य निवे किमि 
पि वाघक्पर ४ 

शक्तेस्तु, अर्यतपिक्षं शब्दस्वषूपमेव वाचकतवाऽपरनामकरं 
कारणलाद्विवदिति वैयाकरणाः । वस्तुतस्तु पताघुलापरपर्याय। 

अनाद्विवाचकसरूपा अधवोधानिमवरिकथाक्तरतात्तैव ॥ नचा- 
तरिकिशक्तिकल्पने मौर श्म । आविभीवकराक्तेः पू 
साधितेन तस्या एवाधवोधार्यं शब्देऽपि सेनानिरिकाभावात । 
तदापारतरस्य च वोधरूपका्य॑देव ्िद्धताव् । म सीषरेन्म- 
र्णः सकेतः । श्ब्दाटाततित्वाव् । चन्देनिष्ठशान्दवोषाुकरूरुपद्- 

पदपधस॒म्वन्धस्य दनिल्वेनेच्छायाश्च वैवधिक्रण्यात्तद्ज्याप्यत्वा- 
$भवेन तद्रेपतराभावापत्तश्च । कि, परेच्छया; परेण शातु- 
मशर्पत्रादीश्वरेच्छायाः सुनसं तथालराव् तज्ज्ञापको व्यवदहारभ- 

वतैकोऽपिरापनियमः सर्वयाङ्गीकार्यः । वथा सतिप्त एव सेके- 
तोऽस्तु, नेच्छा । सोऽपि पूर्रक्तश्रुादिना स्ञाप्यत इति सेस्छृन- 
ऋन्देषु सकोचक्षेव खा । श्रुयतुरोधाव । अत पएतदेशकालविमे- 
देनास्पाभिहचवार्यमाणोऽयं गन्द इपतेवार्थ बोधयतु, न खन्यमि- 

तीउव्रकरतनिपमन्हपः शक्तिसंकोच एव सकेतपदेनोच्यते । लोके 
उपवृहारायं सेस्कते व्याकरणादीना तदृव्धवस्यापकलम् ॥ यन्न 
युनव्यौरणादिभि्मै व्यवस्था तत्र पूर्रोत्तरतन्त्रस्धन्मयिः ॥ 
एवे एति लोकतोऽधम्रप्युक्ते शब्दप्रयोगे शास्रेण धर्मनियम 
इति व्याकरणस्मयाऽनुमातच्ये प्रयोगनियमत्रेो मतिपद्वाकष्य- 
कर्पूनापा गुरूपाच चुशडदमत पयुञ्नीत नापरब्दूमियेव नियमो- 
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$तुपीयते । तेन प्योयस्छने भयोगानियपो पपि न दृष्टस्तया 
प्यन्पायश्चनिकवान्द्रवामिति जेमिनित्छसा एकस्याऽर्स्यैककब्द+ 
वाच्यत्वानियमाऽधारणाव् प्यपानामपि धर्मदिशेपपथवसानं 
क्यायः । विकस्पग्यवस्यार्तिव्या पद्धोषापसङ्गाव् । अन्यथा- 
ऽष्दोपपत्तेः ! अत एव धटकरशकषन्दयोः सयपि पर्पीयले 
माङ्व्येषु कठदापदमेव पयुञ्जते । कटवास्थापनामिति । अपाङ्ग 
स्पे च षटशब्दपर । परस्फोट इति । करदतादिपु सन्याप्णाप्- 
नेकदान्ददा आधमयोगस्धारण्यदङ्घनेन गयन्तयमावदिङ्क्रि- 
यते } ए्रमनेङ्(यैप्रयोगस्थटेऽपि वोभ्यम्। अनेकेष्वर्धैपु कस्यापि 
गद्भापदात्तीरस्ययार्यान्तरमतीतिपूर्वकभतीतिकतरादर्षनाव सर्वा 
सामाकरतीना सुस्यतया पएकतरैकस्येतराभावेन पत्यामावादछष- 
धिक्ररणन्पायेनात्तपरुभ्यत्वाषस्भवाद सर्वपरबाहनौस्येन पमानना- 
म्पसूजस्यापि दप्ीकताचा्थमयोगक्ापारण्याव् । विकषेपकामे 
युणस्योक्तत्वाचति ॥ विकूस्पदोषाणां सयं संय्रहः- 

यदा वार्यद्रयाद करप विकस्पो हयव्यवास्थतः । 

तदेकादरणेऽन्यस्य प्रामाण्ययाग आप्ते ॥ 

अप्रामाण्पोररीकारथेषं द्रौ तद्धिपेतरद । 
आहतं चेचद्ा सक्तमामाण्पस्य परिग्रहः ॥ 
खीह्ताऽमानताबागस्तस्मिर पूर्वत्र चोभयम् । 
पूर्क्तामिति चघारलद्धिया पूत आदत ॥ 
दोपद्रम द्वितीयोक्तमेषं दोषा मवेत् ! 
वारये पौन तु मम मसते ॥ 
चतुर्थादिमयोगे तुते ततो नोद्धदः युनः। 

इयेनमन्ययस्याषा विकस्पस्प व्यस्तौ ॥ 
प्फ़पापये मेदोपद्रयं तेनायमुत्तपः । 

षर 
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चोध्यः घुधीमिः पू्रस्मादिति शास्चतिनिश्चयः ॥ 
अबोदादरणं ब्रीदियक्चयान्ञे । त्या । ीदििाकयायापा- 

दने यववावयपरापाण्यसागाभामाण्यासेपौ 1 यत्त्ाक्यार्थोपादने 

व्रीहिव।क्पस्य खीश्नमामाण्पसामसक्तामरामाण्पारोषौ ॥ यत्रा 

कयस्य दीहिवावपारयग्रहणदश्षायां सक्तपरामाण्यारेपायेमितामामा- 
ण्ययागाविचेवं चस्ारः । ज्यवस्यामावाप्पुनत्रहिवाकयार्थोपादाने 
यी वक्यस्य यववाक्याथैग्रहणदश्चायां यक्तारोपारोपितसाग- 

धिसेत्रं पर्ीयत्रपेण वाक्यद्वये भवेकं चलार इयषटौ ॥ साम्भद्।- 
पिकमीपांतक्रास्तु) कीिषाक्या्थेपादति यनरवःकयमापाण्यसागा- 
ऽमामाण्वारोपो) व्रीहिवराक्यमामाष्पोज्ीवनासेपितामापाण्पसागा- 
धिति यार} एं सव्वावयाऽमोप्रादाने शद्रसविपयौमेन 
चत्वार इति पयोयद्रमेना्टाविसाहुः ॥ तन्नास्माकरं राचते ॥ प्रभं 
खगलीक्ारयोरमत्रेनाञजीवनारोपयोर्क्तुमदक्यलयातर । अमरा 
मःण्पस्याच्र फलकृतलवेन -भयोगद्श्वामामे तन्निद्धीरेभापि पूर 
तदनवगमानेनि । न्धं तु सक्तम।पराण्यो जीवनस्य स्थूण।खनन- 
तुरपतमए आसो पितपरामाण्यत्पागस्य चा्तिग्यसम्पाद्कर्तपा गुण- 
सेन तपोदपत्वं न युक्तम् । यदि व्रत्योः शासत।तयमोचरतया 

अकृ{खनिकतयं विभाव्यने तदा सखम्नीषोमी यपशु्दितनद्धवादोप- 

स्यम । प्लपोद्रोपदन क्षाखगोचस्ताया अवाचनिन्त्दिसतश्च- 
स्वार एर व्वर्मस्यनऽपि दोषाः । तेऽप्यनुष्ठापकरवाक्येऽमनुपरोधके 
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पुदरार्पोपस्थितिधुज्यते । नच तन्न शक्तिथपाव पदराधोपस्िया. 
दिकमिति युक्तम् । श्वमसपिनिगणकस्यामायाव् । पपीयशब्दे- 

प्पिषर तेष्वपि पूररोक्तरी्या सद्धेतस्य सिद्धौ तदृपरहस्य भमासपं- 
भवे भ्र्रलक्सनाया अन्पाग्यत्ात 1 अप्रे य्ाषाभावाच । नच 
तजर लक्षणा ! तेपां कुत्रापि शक्त्यभावे दाक्यपनम्बन्यस्धपाया रन्न- 
णापा अप्यप्तम्भवेनाऽशग्यवरचनलाव् ॥ 

अचर साम्मदायिकनैयायिकाः-- संस्छृतपदानां सकल्देश- 
कालमाधारण्येन परिगिततया चास्पच्वम् । अपंशानां तु त- 
्देदकारमेदेनानन्यापिति तदेव तिनिगमकमिति नापभ्रतते श 
क्तिः 1 पर्यायेषु तु मिनिगमकाभावात् सर्वत्र शाक्तसेेयाहुः ॥ 

त एव नव्यास्तु सुद्तसापप्रशसाभ्पामसलानन्तल- 
सम्भवेऽपि भसेकमोकेकतेन संखछततुरयतया विनिगमकाप्तम्भवात् 
संस्छृतखेनापथ्रशतेन बा श्रक्त्यभावराद् धेोत्तरटत्रादिन। भयेक- 
मत्र चस्याः सर्वर सिद्धात् । तथाच पटषदृलाक्षन्दयोः भेक 
सरवत्रकतव्रच्छक्तो कोऽपि न विश्चषः । नच शक्तो सत्यां ततपदा- 
स तदेशीयानापितन्यदेश्यानपपि ब्रोयः स्यादिति बाच्यप् । 
शाक्तवदमावयोः पदार्योपस्थितितदमावौ माति स्वसपतो निया 
मकल्वामावाव् । शाक्तप्रहग्रहृयोि त्यासाह् । अत एष चा 
शितश्चक्तक द् घदिपदादत्पि नाग्युलसनानां पदार्योपांस्िबा- 

दि, श्ीतशक्तिएद षटृख.पदाद्पि पाञवायानां पदायोपिस्ि- 
सादीति युञ्यतते । अत् उक्तयुक्तरपरयोजकलाच्च न किच्चिदेतत। 
किन्तु कोश्रायभावादेव नापश्चञे शत्तिः। अत एव्र प्रण्तत्तन्नी- 

चिन्यादिभिः आङ्तव्याकर्णे; परिगणितनामपि प्राछवानां न 

श्ाक्तिरिःयुप्पयते । नच व्पुवरहर एवं तज शरक्तेग्रारक ईति 
चाच्यप् । शक्तिश्रगरक्षणादिभिरपि व्यवदारतम्मपरेन तस्य 
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शाक्तिभमापकतवाभावाव् । अनन्यङुभ्यस्येव शक्यसाभ्युपपगाव + . 

अह प्व पराकृतव्याकरणेः प्राकृतेषु साधुतत्रवोधनऽपि न तेष 
दाक्तत्वम । कोशस्थेव प्राधान्येन श्तिपमापकत्वात् । व्पाकर्- 
णन्पवहारादीनां सनन्यलभ्यत्वस्तदकृतानां शत्तिपरिच्छेदकत- 

पथेव युक्तखाव । वधाचाऽव्युखननाना श्रक्तिश्चमाद्, व्युत्पन्नानां 
श्ाक्तपदस्मारणाव पदार्थोपस्थिसादिसम्भेन माङ्तेऽपश्रशने च 
ने ब्राक्तिकरपनमिसादहुः ॥ इदमप्पापातरम्यमेव् ॥ अग्र बाधा- 
भावेन तन्न घमस्करपनाया अयुक्तलाव । तस्ते एदीतशक्ती- 
मामग्रदीददक्तीनां वा स्वस्लभापारब्देए शाक्तिवाधादर्वानात । 
भयत वास्ये भाषया गरहीतगाक्छीनां पौगण्डादिषु पठिते कोदादौ 
भाषााब्देरेव विव्ररणे तत्परिच्छित्तिरिति वैपरीत्यस्यापि द््वीना- 
ष्व । अपरतारकीयमायमिक>्यवहारादे न्रमपयुक्तसे मानाभाया- 
ष्च ! कुखापि तेपां शक्त्यभावे उक्षणायोगदिव तयापि व्यव- 
शारासम्भगाच 1 अतस्तेषु शक्तिपक्न एव साधीयान् ॥ यत्सुनः 

फ़थिमाप्ये अप्रहेषु न शक्तिरिति प्रतिपादिते, वत्तनादिवा- 
चकत्वसूपश्षक्त्यमावामिपरायम् । तस्माद् बाह्मणेन न म्लेच्छित्- 

वै नापमाविततर म्लेच्छो वा एष पद्पान्द इति शरुत्पनुरोषाद् 1 
यङ्घेपु वाद्शदाब्दोच्चारस्पानिष्टाधायकसात् तनिरेतत्य्थं च । 

अतो यच्क्रीमागवते, तद्राम्निपतगों जनताघविष्टो यिन् 

मतिश्छोकमवद्धवसपि > नामान्यनन्वस्य यशोऽङ्कितानि यच्छर- 

पवन्ति गायन्ति गन्ति प्राधव इयपशन्दवनोऽपि वाग्युम्फस्या- 

ऽपनाशकचतमुक्तम् 1 तदपि भगवन्नाममिः सह पाठदिव, न तु 
स्व््पत् इति युञ्पते । शक्िश्च पयपिप्विय तेप्यपि तत्तदानुपू- 
व्पचाच्उदयते । ते विता इति वदूच्चास्गे फलमपि विङतमेतर 
भवति । छफिकेषु देवदच्तादिषदेष्ठापि भापायदेद भगवादिन्य 
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हेया। तेन न काविदनुपपत्तिः। सा च शाक्तिनीमदीखानि्ौहाय 
व्पतरहारे सुरूया-गोणी-तास्पयदाततमेदेन चरिधा वर्तमाना सुरूपा- 
तापप्यत्िमदरेन द्विधा वर्गमाना वा इसिरसयुच्यने । वजर वाच- 
कत्वरपेण दर्मेमाना युख्या 1 साऽपि रूढियोगयोगरूपिमेदेन 
विधा । तामु सत्र प्रकटो व्यवद्ारोऽभिमरेतत्तत्र पूत्रक्ता शक्ति- 
सेकोचरक्षणा रूदिः । यथा कपित्वमण्डपादिपदे । यत्ेपत्तिरो- 
धनिनामितरत्तपदभङ्धेन द्धेपो वा ववावयवदमक्तिमादाय कटिपना 
स योगः । पाचकविहयामित्रादिपरे । यत्न क्रिञ्चिदर्याऽपतव्रादेन 
कश्िदयो दृणाकर्तुमिष्सतनोभयदःक्तपादाव योगरहिः 1 यथा 
प्कनादिषे । यत्तु उद्धद।दिपदे उद्धेदकरस्तरगुरपादे यौगेक" 
स्य यागविररेपस्य रूढस्य च खतन्पेण रोधायोणिकददिर- 

तिसिकिति ुक्तावरीकारः । तन्न । पयुदुयश्चक्यनवधारणम्ते- 
घासे च पृङ्कनपदप्मानकससेन खतर्पस्य चकतुभशर्यलात् । 
पवं युख्या व्यारूपाता । स॒क्यत्तम्बन्धेन मोधिक। गौण्यपि द्विषा। 
फरलक्षणागोणीमेदात् । तमोमये य दिचित्कसर्यं पारोकषपेनै- 
वार्यो बुप्रोधययिनस्तन शक्यसम्बन्धरूपा मयोननटक्षणा । यथा 
गङ्धायां घोष इसादौ गद्गापदे । एवञुपचारा्यं॑सादय्यालकश- 
फयसम्बन्यद्पा गौणी 1 यथा मौकादीक इयादावित्यू्म् । अतो 
नानाविषन्यवदारत्िद्धपर्यं सक्तेन नामक्रिण वर्वनामिति इतचीनां 
भद्र । निखूढनक्षणा न युक्ता कराण कुल इयत कुशान् खातीति 
पोगस्प बाधं प्रिकिरप्य विवेकरादिसम्बन्धामकलक्तणाकसपनस्य 
योगापहारिकया शूटया वाधाद् । कृती कुदाल इयषीयादिकोश्षेन 

शाक्तेरेव ग्रादणाव 1 चिच्रतुरगादौ तुरगादिषदानां मौष्येवोपप- 
ततः । ष्वस्लयदादी घटव्यवहारस्य सुकष्मरसत्ता कारणनिष्ठामा- 
दाय श्तैवोपपत्तेश्च ! यतत द्विरफकम्दे सत्यार्यस्य परम्परात- 
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स्यन्धदपा लक्षितलक्षणेति मप् । तन्न । द्विरेफपदेन भरमरपदी- 
यरेफदरथसरम्बन्ये स्ञायमनि रेफद्रयवतां वैर-र्कर-शकंरा-रुचि- 
रादिकन्दाना व्युदासस्याप प्रसयापत्तेरियादि बोध्यम् । अत 
पव न योगिकषदिरपि । फटलक्षणामेदास्तु अ्न्थवि्तरभिया 
नोच्यन्ते । एवं मोण्यपि, यजमानः प्रस्तरः, आगिनव्रह्मणः) अ 
दितो यूप इयादिषु न गणयोगाव, किन्तु विघेयस्तुस्थोपदा- 
रत एव॒ 1 ताबद्गुणयुक्त परभिरूमेण धम्धन्वरस्थवोपचारद । 
धर्मस्फुरणं तु धर्मिहानादेव । अन्यथा बाधपरति्तन्धानमन्तरेणं 
पू धर एप स्फुरेत् । एं गोजन्वा पएवरपरशमरोऽन्ये तपशनः) 
खषएीरपद धाति, प्राणमृत उपदधाति, छत्रिणो यान्तीसादावप्य- 

चवादिषर्मिस्फू नन्तरं षाधप्रतिमन्धनि गवाञ्वपर्गेषारथमजादि- 
प्वारोपिनपपलं सृष्त्मूप्व्यादिमद्धे भूमालिद्ेन चोपरक्षणति- 
धया आरोपिनं सृष्टिं माणमृरं च प्रतीयत इति पदूव्िधापि 

गौणी उपचारदेवेयवि ज्ञेयम।ताददयस्य पडू्रेधसं च, तस्िदि- 

नातिसानुप्यम्ेपालिद्धमूममिः # पदूमिः सव्र श््दानां गौणी- 
छत्तिः मकरिपनेत्ति पूपैतन्तरग्रनयेपूक्तम् ॥ 

ताप्यै च तस्तीकीच्छया उच्चारितत्वम् । सङ्कवशक्तिभ्रमौ 
शक्तेरदविपर्किरस्वाद् ख्तरिवान्तर्भवतः। तेन सिपोगयोगरूढि- 
फललक्षणागौणीतातपर्वरचिमेदाः पोडा पदर्तपः ॥ 

आलद्ुःक्किम्तु- नैता प्य टत्तयः । व्यञ्जनाया अभ्पो- 

ऽतिसितिघात् 1 तथादि। द्रायां पप इसष्दौ तदाद्रिगतातिक्लयित- 

्सपवनतादिनं परमोजनमतीतो नाऽमिधान्यायारः । तत्र गद्ा- 
दिषदपद्ुताधात्राव् 1 नावि लक्षणगौण्यौ । शसयारयेन सद तंवन्ध- 
सदृश्ययोरमापाच 1 नच १ वनत्रादिप्रिरिषटे लक्षणेति वास्यम् । 

रसष्यमपोननयोस्वन्तमेदाम्रेन फचाभप्रे फनरक्षणाल्हानिम- 
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सद्गाव् । घोपदिपदास्तरयलुपपच्या मुरुमार्थवायेऽनुमेदिते गद्गा- 
पदस्य ते लक्षणाप्रतिष्न्धानपव् पावनतदविश्गिष्ठे वलति- 
सन्धानर्वीजामातरास्च । नच तत्र ठति विनैनार्य्ोध इति वाच्य 
म् । शान्दबोपे शब्दोयस्यापित एत्र परार्थो भाक्तं इति निषभ- 
भङ्गपमङ्गच् । किखानिकर्धस्यल पंयोगायैः शब्दस्य वाचकत्वे 
नियाति या अवाच्यविषयावुद्धिः सा दच्यन्तरं तिना नेदितीयनो 
शृत्यन्वरं खीकायम् । तेन लक्ष गास्यल फनपयायक्रा नियतश्- 
रयनेकार्थस्य > विपक्षितातिरिकिवात्यपरसायिका ठत्ति्व्य्नना 
सा अनिरिकतवरेयाहुः ॥ तत्र ॥ ठक्षण'मूरन्यज्जनास्यले गद्रा- 
पां पोप सदौ घापपदार्थि वक्तुरमनारकते च निशिेऽन्वया- 
ऽतुपपत््पादिना टे लक्नणाचुनन्वनि किमर्थ रक्तय्तीयाकाह्कयां ` 
तासर्यदस्या प्रत्य पावनत्रादि मीयते ! तासर्यं च तादङवा- 
क्योरवारणमदिम्ना } रक्षणा यथा अर्ममना क्रन्द् आरोप्यते 
तथा तापर वक्ृगतं नत्रारोप्यतेइत्पायेपिनरत्तसपुभयौो्वादेनो- 
स्त॒स्यम् । व्यञ्जनाया व्पापारसरे चरक्वीटस्यछ इवतिषपि 
केगबालुक्दिरपि मरतीस्ापत्तिः । तन्निपमनाय ताचर्य्टतेततत्रा- 
प्यूव्रदयकतति तद्धेतुन्यायेन ठउ्यज्गनाग्् अजागलक्तनपायलमो 

गच्छ गच्छसि चेन कान्त पन्थानः सन्तुने दिताः # ममापि 

जन्म तत्रैव भूव्ाद्यत्र गतो भवानित्यन्रावि भयिण तिमोस्रपणा- 

„ पाल्तदभावाय ममनाभतरे तात्पर्यं ताद्वाव.क्योचारणमदिम्नेव 
हायतत इति तत्रापि नातिरिक्ता व्यञ्जना । यन्तु तत्पर्बाचुपग- 
मयाऽत्र छक्तषणेति मल्जशिकः।रः 1 तन्न 1 ममाऽपीत्वादिप्वेकरक्ि- 

स्तदभवरिन वाक्ये च शक्तयन द्ीकारेण तन्मन तम्या -अनुपपन्न- 
सान् । यदपि ग्वा पोप इष्यच छल्यपरनीतिरेष पयोजन, च 
सु दैटयपाम्रनादिषतीतिरिसुक्त् । तदपि न ! तादशवक्यवेषतु- 
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भपतापत्तेः 1 ऋजुगागे वि्यमनि एतवे द्रषिदमण्दकस्यापरयोजक- 
स्वान् 1 अनः फलपरनीतिरेव मपोजनलेनाद्रणीया । अतस्त- 
न्मे न कथमपि व्यज्जन विना निर्जाह इति तासपर्यमनाद्रणी- 
यप् ! नच उ्यज्जनानुषगमे वोधरौच्न्पानुपपात्तिरिति वाच्यम् । 
उक्तव(र्यस्य प्रमिद्ध-वेनाभ्यासतपाटवादिवो पपत्तेः । नूतनत्राक्पे 
योधयिलम्बप्यानुमवसराक्षिकलेन घुमेधस्तजछषन्पस्य तात्प्य- 
क्ानादेषोपपनसेन च ग्यज्जनासाधनासाम्यीच्च । किथ 1 
सुखं परिकमितस्मिनमिसादिगदन्यद्गयस्यने शकाकरित्तेषा तेपां 
स्यद्धयानां विवरर्णाव्।उव्र णिचलेस्यत्न काल्यप्रका्ेऽपि व्यद्वय- 
दरसविवररणाच्च। सर्वेषा नेक व्यद्धधं भातत इत्ति निश्चीयते 1 एतं 
सति तृतीयोह्ठाते वक्तृगेदधन्यैक्िष्ट्यादिभिरयैव्यज्जकतया 
स्ीननाधधमयेत यथासम्भवं व्यद्धवा्धवोधनिरवीहे उन्द्गतध- 
मौन्तरस्तीकारः सरथा न न्याय्यः एवममिधामृरव्यज्जनास्थले- 
ऽप्यामियतर ज्यापारो, नातिरिक्ता भ्यज्नना । वक्त्रा स्वविवक्षि- 

तवोधोखादनाय मयोगाचिषतप्या एकज नियमनेऽप्यभियेान्तरा- 
ऽभिधःविपयकरषस्करस्य सदकादि भरुद््रोपे तयेवामिपेयान्तर- 
स्फूतिसिद्धौ इत््यन्तरकसखपनस्य व्यपतनमात्रतराव् 1 नच सयोगा- 

दीना सस्कारोद्वोधप्रतियर कलं शक्यवचनप्र। अस्याननं योनि. 
सुदरारवाचामयव पदान्तरसादचर्पेऽपि अश्कीखानु्न्धानजन्यन्ु- 

गुप्वाया अनुभूयमानलाव् । नच शन्दुद्धिककैणा विशम्य च्या- 
पारनद्रीकारद्रभिानरक्षणावात्पयीख्याना वतिषणा रत्तीनां 

खघ्रागर वोधिलोपक्तये कय व्यञ्जना विना नि्वीद् इति ग- 
स्यम् । अस्य प्रहारस्य नेयायिकथीपकलाद् । बाष्ददुदधसा- 
विनामघ्परु मने द्दस्याविस्तवेन रचीन्य सद्द वर्तिर 
भाद्रात् । अनो यथा मर्दं तास्बरृत्यपपरपीमिपासन्तमना- 
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नातिरिक्ता भ्यज्जना । तेन घुवोधिन्या, भ्न्यते, स्य्यत् 
इादिप्रयोगाणा क्ात्पवैिपयीक्रियते इयर्थो बोध्य इति न 
किञ्ञिदयुपपन्नप्र ) तस्सादेता एव पदरटत्तयः। तसतीदीच्छयः उ- 
र्चारित्वं तात्पर्यमिति त्रेपादत्तिपक्षपपचः । द्ेषादृन्तपते त 
सास्य नाप बुु्छितावाचकत्रेऽपि तस्मनीतिजनकघ्वमेव, न तु 
तसतीर्तीच्छमा उचारितत् । तेन फललन्षणादिष्यञ्जनान्तानां 

तासे ए न्विदात सखेन संग्रहः उक्ता इत्तय आकषदयधर 
कता एवोपयुञ्यन्ते ॥ 

आलङ्कारिकास्तु-- तत्परतीच्छया उचारितसं तासर्थप् 1 

तच .कयदटमत्तः । वाक्पमेतराकाङ्खपोग्यताऽऽ सत्तषहकतं पत् 
तासर्यारूपत्तिव्यापारेण स्वथमन्वयं वोधयतीत्याहुः । तत्र मती- 
स्पपर्यवसानपाक्राह् । वाधामावो योग्यता । पुद्राना सज्निधिरा- 
स्तिः । अये ह्यननिितावस्छः प्देनाभिद्ितो पतः # अनिता- 
मास्मनेऽवरस्या छक्षिनामेत्र लक्षयेदिसादौ भट्तरार्विके तास्पर्यटत्ति- 
र्व रक्षणापदेनोच्यो । युख्या्ैयाघ्रामत्रेन पूपरक्तिरक्षणाया 
य्तुपद्राग्यसमादिति वदन्ति ॥ 

भद्टास्ठु-- पदज्ञानानां पदार्यक्षानानां चास्यायितान्न परसै 
फमन्यमवोधपामप्रीलमर । कमिकेखान्न मिचितानां तथात्वप । 
नाप्यन्यपदार्थानक्ाङे पूतस्कारसदिवेन सरकारणन जनितस्य 

सकनपदा्समूहारम्वनस्य तत्सापग्रीतम् । तद्विकिष्टोपस्यिति 

तिना विदिपेकिप्य्यज्तानात्पङवाक्यार्थवोधानुषपतते; । नच गा- 

मानयेम्यत्न सुषा स्वरार्भयोधनकारे भमोतिषिषठं क्लं यौध्यते । 

ततौ धातुना तादृयरूमखविविषटपानयनं तत॒ आख्या 1 तेन ता- 
दशानयनद्रेि्टा भावना बोध्यत इति विविष्ैरिष्व्यहानात्म- 

कवाकया्भयोषालुपपत्तिरिति वाच्यम् । नैयायिकमते मछसरथपि- 
१३ 
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शिष्टा मति सुम्जन्योपस्थिते; कारणतेन मपजस्यकर्मसो पसि 
तिकाठे मोतरि्षिषवुदेस्त्नन्वरपदान्तरनन्यकररखतिखिष्ठानयन- 

द्िवोषकरले च ताद्ाकमखादिविव्रषटबुदध थाऽसम्भवेन वाक्या 
ऽज्ञानासमकविगिष्ेदिष्व्यदुद्धरदाक्यवचनत्वा व तस्मादाकाह्- 

दि्तयिवाः समुचिनानुपूप्रीविशिष्टपदोपस्यापिताः पद्राथी एवं 
वाकयार्थवोधं जनयन्तीति ताद्श्षः पदायी एव सामग्री । नचा- 
स्थापिखादिक्ृतासुपपत्तिः । आ'छृखधिकरणे गवादीनां प्राना 

निसाृत्तिषाचितया अरुणायकरणे युक्लःदीनां निसयुणवानि- 

तया अभ्यास्ताधिकरणे समिदादीनां यज्यादीनां च याकल्स्त- 

मिचणैहस्रतदनकसपक्षपु निखाभैतया व्यवस्थापनात् । नाप्य 

भ्या | अभिहतान्वरयवादिभिरपि भरङृतिमरययस्थलेऽग्धिताभिधानं 
स्वीकृत्य अमादिमसयेन कमरपाफिधानकाङ एव मिरिषएटमसाय- 
नाम्युपममाद ॥ नच तथापि घाना कर््लादिविक्षिष्टोपस्िप्य- 
ऽनङ्खीकारादस्सेवानुपपत्तिरिति वाच्यम्। वाक्यार्थे निषूढचक्तषणा- 
या अङ्गीकृासत् तस्याश्च जातिन्यक्तय।दौ युगपदेव शक्रयलक्ष्पा- 
उत्रोधनकतददीनाद् धातुनापि कम्रतादि विशिष्ट पस्थितित्म्गपेन 
षाकयार्थ् नातसफविशिष्वैदिष्व्यवुद्धाततुपपच्यमावाव । नच प- 

द्थीग्पवधानोत्तरपदायेजन्यधीसमये पूर्रपदार्यधीर्वततेत इति कथं 
विदिएणदेबुद्धिरिति श्छ्म् । वक्तयदान्यक्षणे तारशधियोभनु- 
अवमदिम्नेव पूर्रपदपज्ानकारणतायाः संस्कारतताधारणस्सेण 

स्पीकारात् । नचेयं सतति प्दयिह्ानानमिवर कारणस कतो नाद्गी- 
क्रितं इति ब्राच्यम् । अनन्तज्ञानव्यक्तीना हेतुत्तपेक्षया सवरि 

पयकक्षानप्रम्दन्धेमैकस्पक्तिकमोत्वस्थेव गोतान्वयवोधकसे छाय- 
धान 1 ईटशप्तम्बन्धस्तीकरिणैव घरं करोतीयादौ घरकारकत्यद्े- 
लिघ्त्वात् 1 अत एत्र वाक्यार्यमरीतेनं स्वाप्नपतीतिवभिभूल- 
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तपर । वप्मदुक्त्षपाः पदार्था एव ङनद्रारा शाक्यारयहूपमन्वपं 
षोधवन्तीयाहुः ॥ 

नेयायिकास्त॒-- आराङ्कादिषदङतं करपिकपद।तुभवजन्पा- 
नेकरर्कारर्ुगपदुतपन्नं सकठपद स्मरणमेव सुगपत्सपदाथोपस्थि- 
पिद्रारऽन्ययं बोधयति । तादशानि पदानि का तवा। अन्वयस्त- 
पदार्थोऽपि ते्गमपौदया मापते इत्पाहुप ाक्ादयस्तराका्घा- 
सोग्यतासत्तयः । तज पुदरिदोपसममिन्पाष्टतवादयगतपन्वयवाध- 
सामस्पेमाकाह्भः । ससर्गविसोभिषूपरादिपयं योग्यतेति मवदेवयक्कृ- 
शः। यत्पदं यत्पदेन सष यादशान्दयवोधजनके तत्पदस्य तलदतम- 
मिग्पाहारसादशान्रयवोषे अगकाह्ा । एकपदायं अप्रषदाधस्य 
मछृतसंपर्मत्रं योग्यता । अथधपैः प्देष्वारोव्यते । मृतां 
न्वपवोधानसुकलनपद व्यवयानमासत्तिः । दृरान्धये शोकादौ ठ 
पदान्नाग्वयवरोषः । किन्तु योजनावाक्यादिति माः ॥ नस्पास्तु 
आकराह्ुदरिमन्ये प्ति ताच्पर्यजञाने व्पवाहितेऽप्यन्वयनोषाव् 
तद्रिरुम्ये पिरम्बास्च तात्प्मेत्रास्तातच्िः 1 तचेत्तपदरमेतसदोच- 

रमन्वेतीयभिसंधतुएरच्छा । रतलयं ज्रानहेवुः । मज्जसकारस्तु- 
इत्या पद्जन्यपदार्योपस्थितिरसत्तिः । सा वु खरूपपतती हेतु. 
प्सिह । अन्वितामिषानवादिमतेऽन्धयः पदायै इति तररिषः ॥ 

चैयाकरणाप्तु- पदुसमुदायरूपमखण्डवकयमेत्र वकतृतापर्य- 
क्वानास्तत्तिप्तविव पदत्रिरोपस्तममिव्यहारास्पकाकाङ्कापरनामकरो - 
धनमामध्पारमकस्नषत्ति व्यापारीकृय स्वरारभपन््रयं पोषयतीत्या- 

हूः ॥ इदमेव युक्तम् ॥ गङ्गायां घोष॒ इतिषद् ब्ठिना सिखतीसा- 
द्मोगयवास्पेऽपि लक्षणया वोपप्तम्यतरेन योग्पतताङ्नानस्य ताखर्य- 

हानपर्मवकषद्नलाद् आसक्ते; पदगतस्मारकशक्तिपताद् आया 
याक्यमामर्याऽनितिरिक्तस्वायैतादतैव निर्वाहक पदस्परणकरण. 
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प्दाधरकरणपक्षयो्वायार्थाऽवान्दत्वादिदो प्रासाद पद्करणपक् 
ऽप्येकरेन प्ेनान्वयवोधामविन पदसमूह एव ॒पयैवसानाद्ाक्या 
दयमर्धो बद्ध श्वनुभषाच्च1 ्िद्ान्ते तु- सखभावत एं सत्तर 

अखल्वरर्वायुपनीतिर्वा ध्वनिभिः श्नोतूकगव्ष्कुटीषु अभिव्यक्त 
पूर्ोक्तरीया निष्कृष्ट वैयाकरणो क्तरीतिकं वाक्यमेष्र चिरस्था- 

यिना ज्ञानिन हदि वतैमानं पदजन्यपदारयस्ृतिसचें वैपाकरण- 

भ्रनाञ्वा स्वरार्थमन्वयमर अतुभाषयति । तस्या ज्ञानस्य ज्ञानान्वरा- 

दिना स्थुखाऽवस्थातिरोभविन सस्काराऽवस्थया स्थितौ तद्वा 
कयमप्यभिमूतपिव तिति । उद्बुद्धे सु सस्करि येष प्रकटं 
सत् स्वार्थं स्मास्यति \ वैदिकं एूषएविपयाणा तु सर्वतो भाद् 
स्तमेव सरीरं सदजगाक्तया बोधयतीसेप सग्रदः ॥ 
भन्मरेवं सति वेद्स्पं॒सिद्धाधवाक्यल मिप्यागतमर । तथाच विधि- 
निपधाभ्या प्ररततिनिटत्ती नोपपयेयाताम्। क्रियार्थ च नेमिनी- 
यद्रनसिद्ध विरुद्धयेच 1 उन्मागवर्तिल्वापन्त्या त्रेङोक्पसंकरोऽपि 
स्यादितिचेन्न एप ङ एव साधु कमे कारयत्तित यमेभ्यो लोकेभ्य 
उननिनीपति एप उ पक्रास्ाधु त यमधा निनीपतीसादिश्चुया 
भगवत एव॒ नियामक्तेन सकराभावाव । जेमिनीयदरनस्य 
मन्दाधिका्ैधसखेन तद्विरोयेऽदि परेपाप्तद्कनाविरेधेन दोषाभा- 
चाव } नच वियिप्रतिचधान्पस्यमर ¡ तत्तरसाधनफृलनिष््पणम।- 
प्रेशेकं चयो श्वसितार्षलरात् # 

नसु प्रतेः शब्द्धद्णानस्तसमाविलाच्छन्दसम्रपस्याभिपा- 

यक्ानस्य बा विध्यसभूनएया भादनाया अभिधाया निमोगच्वेष्ट- 

साधनत्वस्य छतिमाभ्य्स्य वा स्वस्य परवतकयपुपवदय। एव- 
भेव निवर्तक, न तु मगर्वः । शन्दुश्ररण परिनापि तषा सति 
मरस्पाघापत्तारतिचन्न् ॥ 
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सातिरिक्ता भ्यञ्नना । तेन सुकोधिनन्या) घग्यते, स्यञयृत 
इसादिमिपोकाणां तासयत्रिपयीक्रियते इसयां बोध्य इत्ति 
किचदतुपपन्नम् 1 तस्मादेता एव प्दृष्टत्तयः। तसतीदीच्छयछक- 

उचाव तास्षयमिति तेधाद्रत्तिपन्नप्रपचः । द्वेषादर्निपते तु 
तावं नपि ुसुटिमतताचकलेऽपि वसनीतिजनकखमेव, न तु 
तसतीतीच्छया उच्चारिसम् । तेन फरुलक्षणादिन्यज्जनान्तानां 

तालयै एव निवेशाव छेन संग्रहः । उक्ता ट्य आकाह्ादयश्च 
ज्ञता. एवोपञुज्यन्ते ॥ 

आक इ(रिकास्तु- ततसतीच्छया उचवारितत्वं तासर्थम् । 

तन वःवुदत्तिः 1 वाक्यमेवाकाह्ायोग्यताऽऽसतिप्दृकृतं पतव 
ताल्ययौख्यंदत्तिव्यापररेण स््ार्यमन्ययं बोधयतीत्याहुः ।तन्र मती. 
त्यपर्यवसतपाकाद्क । बाधामावो योग्यता । पदानां निधिरा- 
सान्तः । अयो हयनानिताव्रस्थः प्देनाभिदितो यतः # अन्विता 
मासनेाऽबरस्य रुक्षिनमित्र ल्षयेद्वेखादो मद्वाविके तात्पयत्ति- 
रेष सक्षणापरेनोच्यते । युख्यार्थवाध्ामवरिन पूरेक्तिल्क्षणाया 
वृवतुमङ्कप्रलादिति बद्न्ति ॥ 

म्रस्वु-- पद ज्ञानानां पदार्यज्ञानानां चास्यायिलान्न मसे 
कूमन्वरयवोधमामग्रीचयर । क्रमिकस्ान भिखितानां तथाखम् 1 
नाप्यन्यपदारयज्ञानकले पू्रस्कारमदिनेन त्तत्कारगन जनितस्य 

सकन्दपदरासमृहालस्वनस्य तसपापश्रीलम् 1 तद्विक्ष्टोपस्थि्ति 
त्रिना विदिषेक्तप्व्यज्ञानालसक्वाक्यार्थवोधानुपषत्तेः । नच गा- 
मानयन्पच पुषा स्वायर्वपिनक्राठं गोविशिष्ठं कृप षोध्यते । 

, तता ध्रातुना ताटज्ञकूमस्रवशमानयन ततं आस्या! तन ता- 

* ह श(मियगावसट बवन तन्यत इति ति श्चएवाशप्व्यद्ान्पत्म- 

कथावयागनोधानुपपत्विरित्त याच्यम् } नेयायिकमते भदद्रधेषि- 
१३ 
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शिष्टबु द मरति ञजन्पौ पस्थितेः कारणखेन अमजम्यकर्मखोषस्यि- 
विकाले गोविश्रिवुद्तदनन्तरपदरान्तरनन्यकमेसत्रििष्टानयना- 
दिबोधकराङे च ताटदकमदादिविचिषुदध धाऽसम्भवेन वाक्या 
ऽ्ह्मनासकविषि छै ष्व्यबुद्धेरवक्यत्रचनत्वाद। तस्मादाकाद्ू- 
दिप्चिवाः समुचितानुपूर्ीनिरिष्टपदोपस्यापितताः पद्राथी एव 
घाक्पार्थवोधं जनयन्तीति तादशाः पदार्था एव स्तामप्री । नचा- 
स्थापित्वादिक्ृतानुपपांचतिः । आछ्सधिकरणे गवादीनां पदानां 

नियाकृतिवाचितया अरणाधकरणे यग्लादीनां निसगुणवाच- 

तया अभ्याप्राधिकरणे प्तमिदादीना यज्यादीनां च याौकलत- 

प्रियकखतदनकल्वपस्षपु निखायैतया व्यवस्थापनात् । नाप्य- 
न्या । अभमिहतान्वयवादिभिरपि प्रकृतिप्रसयस्यलेऽन्विताभिधान 
स्वीकृरय अमादि मययेन कर्मखाभिषानकार् एव विदिएमसाय- 
नाभ्युपगमात् 1 नच तयापे पातुना कमैवादिषिद्ठिष्ठोपाख्त्य" 
उनद्धी कारदस्येवानुपपत्तिरिति षाच्यम्। वराक्या निरूदरक्षणा- 
या अद्गीकाराव् तस्पाश्च जानिव्यक्तयादौ युगपदेन शक्यरक्ष्या- 
उथवरेोधक्लदशनाद् धातुनापि कमलादि विरिष्टोपद्यितित्तम्मत्रेन 
वाक्वाये्नानासकविषिष्टमैरिप्य्यवुद्धावनुपपत््यभावराव् । नच प- 
देधीञ्पत्रधानोतच्तरपदाथजन्यधीसमये पू्ददरारथधीरव्ेत इति कथं 
वि्ि्टदिबुद्धरिति शद्यम् 1 वत्तसदान्यक्षणे ताटशधियोऽनु- 
भवमदिम्नेव पूर्रपदूर्ज्ञागकारणतायाः संस्कारमाधारणसेण 
स्वीकारात् । चेवं सति पदराय्नानानमिवर कारणस कुनो नाद्गी- 
क्रियत् इति वाच्यम् । अनेन्तज्ञाननव्यक्तीना देवुसादेक्षया स्त्रि 
पयकरङानपम्यन्यतैकव्यक्तिकमोतवस्यैव गोसान्वयवोधकये खयर 
षान } ईदशपतम्बन्धस््ी करेणेव घट करोतीदादौ घरकारकसवदे- 
िवीप््ान् । अव पव पाक्यार्थमतीतिर्न स्वाअ्रमतीतिषनिर्मूल- 
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सप् । तस्मादुक्तहपाः पदाथा एत्र क्नद्रारा याकपार्यद्पमन्बपं 
ोययन्दीयाहुः ॥ 

नयापिकरस्तु-- भारूह्ुादिसदङृते कमिकपद्।तुभवजन्या- 
नेकेसस्कारयुगपदतपन्न सकख्पदस्मरणमेत युगपत्सपपदायोपासख- 
िद्रासऽन्वरय वौधयति । तादश्यनि पदानि धरा वेथा। अन्वय 
प्दरा्येऽपि त्तीमर्यीदिया भामते इस्वह् अकष्कखादयस्वाकाङ्कघ- 
योग्पतास्त्तयः । तज पदरप्र्ेपनममिग्याहतवविपगतमन्वयवाध- 
सामध्यैमाकाहू सैसगं्रिसेधिदपरादिप्यं योग्यतेति भवदेषेद्कू- 
राः। पपयदरं यत्पदेन सह यादशान्वपवोधजनक तत्पदस्य चत्पदपम- 

भिग्पाहारसादगान््यवोये आकाद्टा । एकपदं अप्रपद्।धस्यः 
भछनमेमर्म्खं योग्यता । अधप, प्ेष्रारोप्यते । प्रकृता 
न्पययोधाननुकूलखपद्यवधानमासत्तिः । दृरन्वये शछेकादौ दु 
पदान्नान्वयवेधः । किन्तु पोजनावास्यादिति माः ॥ नम्पाप्वु 
आक्दिमचे सति तास्पर्यन्नाने व्यवादितेऽप्पन्यवोधाद 
तद्विलम्त्े विरुम्वाच्च ता्पयमेवासतत्तिः । तचेतप्पदमेतस्पन्येन- 
रमन्वेतीयमितधातुरिच्छा । पएतलये श्नानहेतुः । मज्जरीकरारस्तु- 
छत्पा पदजन्यपद्ाथोपस्थितिरापत्ति । ता तु खरूपरप्तती हेतु 
रिखाह । अन्वितामिधानगादिमतेऽन्वयः पदाथ इति वि्ञेषः; ॥ 

वैयफरणाप्तु- पदसमुदायरूपमलण्डतराक्यमेव वकतृतादर्य- 
कानासत्ति्चित्र प्दविशञेपसमभिच्याहारातकाकाङ्कापरनामकयो- 
धन्तामन्पीस्मकष्वरचि व्यापारीरय स्वार्थमन्त्रय वोधनतीत्या- 
ह ॥ इदमेन युक्तम ॥ गङ्धाया घोष इतिवद् बहिन सितीसा- 
यगोग्यदाक्येऽपि लक्षणया वोधक्तम्मवेन सोरपताज्ञानस्प तार्य 
क्ानपर्मवरपत्नलाद् आतततः पदमवस्मारकशक्तिष्पलाद् आङ्घाया 
वाक्यमाम््वाऽनतिस्कि८वयायैतावतेव नि्ीदाव षदस्मरणकरणर 
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पदाथकरणपक्षयोरवाक्पार्याऽान्दसरादिदोपग्रापराव पदकरणपते- 
ऽप्यङेन पदेनान्दयवोधामावेन पदश्तमूह एव पर्यवसानादराक्या- 
दयमरथो बुद्ध इयनुभवाच्च। सिद्धान्ते तु~ स्वभावत एव सत्वर- 
पर्टखरैवायुपनीतेर्वा ध्वनिभिः श्रोतृकणबप्छुटीषु अभिव्यक्त 
पूर्वक्तरीया निष्डृषटं वेयाकरणोक्तसीतिकं वाक्यमेव चिरस्या- 
धिना ज्ञानेन हृदि वतमाने पदजन्यपदायस्परतिमवितर वैयाकरण- 
भनाञ्या स्वार्यमन्वयप् अतुभाव्रयति । तस्या ज्ञानस्य ज्ञानान्तरा- 
दिना स्पुलाऽ्बस्यातिरोभावेन संस्काराभ्यस्यया स्थितौ तद्रा 
कंयमप्पभिमूतमिव तिष्ठति । उद्बुद्धे तु सेस्कारि ह्येव प्रक 
सत् सार्थ स्मारयति । वैदिकं छृपातपयाणां त पर्वतो भाव- 
न्तमेष सरीरं षदजदां्य( बोधयतीसेष संग्रहः ॥ 
नन्वेवं सति वेदस्य सिद्धावाक्यत्मित्यागतम् । तथाच विभि- 
निपधाभ्यां मदृचिनिटती नोपपचेयाताम्। क्रियार्थं च नेभिनी- 
यद्ोनसिद्धं विरुद्धयेत । उन्मवर्तिलापए्य। तरेरोकयस्तकसेऽपि 
स्यादितिचेन्न। एपउ एव साधु कर्म कारयतितं यमेभ्यो रोकेभ्य 
उननिनीपति एप उ एवासाधु तै यमधो निनीपतीयादिश्चुया 
भगात्त एव् निवापक्लेन तेकराभावाव । जैमिनीयदुीमस्य 
मन्दापिकायधचवेन तद्िरोधेऽपि वेयापदशषनावरिरोधेन दोपाभा- 
षात् 1 नच विधिप्रतिषानर्धर्यम् । तेत्तरपापनफङनिसत्पणम- 
्रेगेव तयोश्वसितार्यलात् ॥ 

ननु मणेः रन्दन्रणानन्तरभाविचाच्छन्दस्वर्टपस्पाभिमा- 
सत्वानस्प वा विध्य्मूलाया भावनाया अभिधाया नियोगच्येट- 
साधनत्वस्य कविताप्यल्यस्य वा ज्ञातस्य मव्कतमुचितभ्र। एव~ 
भेव निपतस, न ज॒ भगवतः । ब्म विनाम तपा सति 
भर्त्याग्रापतते(रातचेन्न् ॥ 
~= 
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उक्तेषु सर्वपक्षु व्यभिचारस्य दनात् । 
न भवतैकता छोके नापि बेदे फएलेन्मुखी ॥ 

तथाहि । न तावत् शब्दघद्पं मननेकम् । शब्दस्य सर्वा. 
ऽधिकारिपाधारणचेन श्रणोत्तरं सर्वेपमपि मदृत्यापत्तःनाप्प- 
भिपायज्ञानम् । ज्तिऽप्यभिमाये वृष्टानां ्रृस्यदशनाव् । अन 
एव न भावनादयः 1 नापीषटमाधनताज्ञानं कृतिसाध्यताङ्गानं ज 1 

अनिषएटपताधनत्कृयऽप्ताध्यत्वतमिनावपि तिपभक्तणयुद्धाऽऽदिभ्मो 

निस्च्यदशैनाच् । तयोः वर्त्र तद्विपरीनक्ञनेन निषटततेराषदय- 
क्वाव् । तारशस्थले शपात् परटतेर्मक्तुमशक्यस्रात 1 तुप्यतु 

दुर्मनन्यायेन श्रमाद् भ्ररृ्पद्धीकारिऽपि तस्य करचिदत्पत्तौ क 
चिदतुपत्तौ कारणविमर्च शब्दस्य पर्वपाधारणतेन वक्कारण- 
ताया अश्षक्यत्रचनलेनादृएदेयाङ्गोकार्यसेन व्पाप्कास्म्रादिनां 
चादृष्टनियमस्यापि दर्वचसेनेश्रेच्छायमेद्र पर्यवस्तानाच । नव 
भगवति षेपम्पादेदोपमरषङ्ः । आसमषषटपगमनैतर निरस्तलाव् । 

वैपम्पनैधण्ये न सपिक्षसादितितु लोकबुदधयनुभारीति भगवानिव 
भव्रतैकः 1 तादृकश्रमाद्ुस्पादकोऽपि स एव । एप उ वे्यादिश्रु- 
तेः । नन्वेष सखधैतराद्ानां वेयध्योपत्तिः । भरोचनां विनापी- 
वेरेच्छयेव परदत्तिसिद्धेः । पुत्र निन्दार्थवद्ेऽपि । अनो विधिनि- 
पेषाभ्यिवाधवादसाचवाभ्यां मदत्तिनिदटत्ती अद्गीकारये ) उक्त- 

श्ुतिस्तीखसेच्छायाः सदकारिखमात्रं वेदयन्ती न वियेत्स्यत 
इति चेव् । उच्यते! न ताभ्यां परटत्तिनिदत्ती सम्मत्त । 
साधारणा सर्वेषामेव ततो विदिते मरस्दौ निपिद्धाच्च निद 
त्तौ नरकः कस्यापि न स्यात् 1 तथा सति तद्बोधकशाद्खैय- 
ध्यौपक्तिः । नच सोऽभेत्राद् एरेति वाच्यम्र 1 तथापि रोगान" 
त्प्दिमपतद्रः । पात्तकिदशनविसेधो राजदण्डादिविपयामाव्रमपतद्न- 
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ल्ञसगपनविधायक्शःसैयध्यीपत्तिश्च पर्वया दुष्परिहरा एति 
ने ततः प्ररत्तिनिषत्ती ॥ 

अर्थपादास्तु मिगरैयनिवेध्यस्वरूपे निरूपयन्ति क्ञापनायेम् । 
हानस्य कमाद्गसात् \ यदेव वियया करोति सचदरेवास्य वीर्य 

तर् भवती तिश्रुतेः। ज्ञाता ज्ञता च कर्माणि जनोऽयमबुनिषएठतिभ 
मिदूषः कर्मततद्धिः स्पात् तथा नाऽविदुपो सव्ेदिति स्पते 1 
तत्रापि, वायु सषेपिष्ठा देवतेयायुक्तं देवतायाः क्षिभक।रिष्वादिकरं 
पूरो मे गायभनिषा इसायुक्तं खदिरादिस्वदपमेषमन्पत्रापि 

तत्तत फरणोक्ततत्ततदार्थस्रस्प ज्ञसेत्र तत्तम करैव्यमिति 
धिकेपनः परकरणादवमीयते । तथा निन्दादिख्यके यथासम्भवं 
निपेध्यस्व्रष्पं त्राता न कज्व्यपिसादि ज्ञेयम् । तदत्र सम्पद 
फारुसिद्धेः 1 अतः सर्वसाधनफलस्वष््पनिसूपणमात्रणे्र चेत् भ्रव- 
सकल निवत चाद्गीकरियति तदा सोमिति व्रूमः । विद्धिष्यफूल- 
सुख तु तत्न वक्तुमुचितम्र \ टष्टादृष्टदोपाणापुक्तखाव् । तस्मा- 

तरू मवरतैकत्ं नियते च सगतरत एवेति निश्चियप् । नच फल 
श्रुतिरियं नृणा न श्रयो सेचनं प्रम् # भ्रपोपिवक्षया भोक्ता 
यथा भेपन्परोचनमिवादिषु श्रुतेः भरोचकत्वोक्तय( तदेकवाक्य- 
तापन्नस्य मिध्पर्थस्य मरवतरकपमप्यथीयातमिति न पूर्वोक्तं 

साधीय शात् शष््म् 1 अरत्रतेनन्यापदिमात्रपत्ताया एव वावर्ताप 

त्तिद्धया फल्वपरुषस्य तस्य पमरतिपादितुमरक्पलात् । चस्तुतस्तु 
परसेक्षपदो वेदोऽप वान्वानामनुद्रासनम् # कर्मोप्ताय कीणं 
दिधतते धगद् मयेत्पादिवरार्यान्तसद् पेचके भेपननिष्ठानां सता- 
मेव गुणानां सेगिणो रोगनिरतर्या तद्रौपधसागार्यं चथा कीर्तनं 
तुद्रदत्र कपया कर्मवि तयप्र गुणान फलकीर्वनमिसव- 
सीपवे । मन् पएूवममिनपाददक्दाःद्तकतेऽपि पेदुवासर्य सानं 
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तन्न स्ादगीदनरेच्छेव उेतुरिति तचद्रिपरीतेच्छैव तातपर्यन्ञनिऽपि 
हतुः तस्मरा्वैधिन्िपयोर फटमुखसं, किन्तु द्रारसमिसेव नि- 
श्मः! किञ्च वेदस्य तास्पर्य भगवसेन, उक्तरीत्या शब्दषाक्सापि 
तपरे वदति । पुत्रं तति मर्वरसाप्तकामदिश्चुया सक्त सर्वपू- 
ऽपि समभवत एर यत्न येन भेन यां रीला करतर्बोसतत्र वं ता- 
दृशं योपयाते 1 ततर पूर्मकाण्डे पोडशषदिग्यजमानायालसना यद्ग 

नाम्नाचया लीला छतासता पपरक बोध्यते। तच्चैकस्मिन् 
कमणि विरद्रनानाफल्वोधनादवरभीयने 1 यथा प्ुवमौय चाएता- 

नि लोकाय हूयन्त इत्युपक्रम्य दाक्षिण दक्षिणात्तास्येन 

फरियमाणमाहूतिचतुष्टयम् । तत्राहूतिद्रयस्य, द्वाभ्या गार्दपवे ज 

दति द्विपाद्यजमानः प्रतिष्ठित्या इति सख्याफलयुक्तम 1 सौरी- 
भ्यामृरभ्यां गहैपसे ज्ुदोसमुमेतरैन लोक सम।रोदयतीति त्रम 

" फलमागनीध्र आहुनेरन्तरित्नाक्रमणमाहवनीय आहुनेः स्वर्गः । तश्च 
परस्परं पिषद्धयते इनि न तस्य जीत्रपरतमर । एकदा तदपम्भ्- 
वादनिषएटजनक्तत्वास्वेति तस्य भमपरत्परत्वरम्येति, शब्दस्य हि 
ह्मण एष पन्था इत्यन्न निर्णीतम् । तेनाभव्रादनोऽप्यनुभूतार्थवाद्- 

भेदेन द्विवि एव) न तु गुणव्रहददोऽपि । चिरोधस्य भङ्गतास्पर्य- 

कसेनैव परिहरि तद्भत्रेन युणयाद्क्रिमाजरफस्पाऽभावादिषि 1 
अतोऽपिनमरवतकसे, किन्दुक्तमीस्या मरमाणसपेत्रेतिनिख्यधतेना- 
ऽननुष्ानस्य नापरामाण्पापादकत्वपपिकखस्यापि न दुषएसम। म्प 
घस्यागास्तु मन्दरातमर निन्दायास्तु दिधेयप्तुत्यर्थष्वमित्ययपेयप् ॥ 

आथ स्पत्यादिकं धिका 
त स्मृततिः- ऋषीणा पूचारेव्परणम्। तसयुक्तलाद् बौद्ध गक्वे- 
ऽपि स्प्रतिपदमयोगः । स्मरणम्य चासुमयो मुखम् । स तु पूर 
ष्याचारात तथेव ले कव्यप्रहाराव ताददानीतिद.खानियानुमेष- 
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वेदाच्चेनि बहुधा जायत इति न सर्वासां वेद्षव् प्रामाण्यम् । 
कन्तु नित्यानुेपमूनयानामेव । तदिद् स्परतिपदे स्मत्यधिकरणे 

पएतपताद्ितम् । नच तप्तयुतमन्नवरिभकीर्ण्ालामूरलं वद्चम् । 
सवदद्रप्टृणां स्पसदीन) स्यूतेश्च, अपि वा केर्म्तामान्वाद्व 
ममाणपनुमानं स्यादिसादिमूत्रभरणयनब्िरोधापत्तेः } विद्यमाने 
भध्यज्ञवद् द्वन्तसितोदादरणस्पासद्गतलाव । मरपाणयुतसन्नं स्या- 

याद्पाठ(चिसाच्चेति निवन्धे व्युखादितलाव्। तदपि पामा- 
०५) त्रिरथ चनयेक्ञं स्यादिति स्यापेन परयक्षपेदाध्रिसेषेनेव । 
तराना तु तदुभयातिरोभेनेवः वरणैव्यवस्ितधरमनिपये पुराणा- 
नमप्मम् । व्यापतस्मृनो वणेव्यवस्थितधर्मपद तदुत्तरवाग्येषु 
श्ुतिस्मरतिपुराणाना त्रिरोषो यन्न दरयेत % तत्र श्रोतं वचि 
स्यात् तयद्रधे स्पृति्ररेति उ्पाप्तवाक्यात् । इतरत्र तु पुराणमेव 
भवलम् । ेदोपवरहणचात् । इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सथुपव्ह- 
पत् # विभ्यसश्नुनाद्रेदो मापये चाललिष्यतीति पाक्याव् । 
पुण हदयं स्मूनमिति वाग्यास्व । तथेव वारमीकिरमायण- 
भारतवरायधायय स्माधिमापाचद्रेदव्यारथानेदूणलान्चं 1 
प्राहभचगक्राणादाक्षपाद्वाकिष्टरमाथणादीनां त॒ सत्राचदापट्म 
मूमरण्यापित्वन् ज्यम् । अक्षपादभणीते च काणादं सर[ख्ययाग- 
याः * खान्यः श्वुतिविस्दधोऽशः श्रुसेकशरणरनृभिरिति परादारेष- 
पुरणवाक्यात् । एव सन्ताणामवि शुत्यव्रदयधेनेव ममाण्य- 
मतुनन्वयम्। दद् पथा वधा बदलत व्युसादितमरस्माभिः । प्रयक्ता- 
ऽनुपानयाप्त्ताऽपि नेपरस्यप् । पूरवाक्त पेक्षयाऽस्दरादीनाम- 
ऽद्य पारव्रयाधिक्येनास्ज्ञतात् । अतः शन्दर्ह्मासमकरम्स्य 
तरवपवञपिश्चमतमादगरि्रिप्ादिपुदोपदृषटयेन दो करिकाना ततो. 
पदन मामाप्पप । तवापि सिद्धाश्राज्पम्य सनिर्े मिवे 
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परसक्षपदकारिलान् प्रयतते) विप्रकृष्टपिप्रये दु तदानीन्तना- 
यैतत्तायाः संदिरधघ्ेन सम्मात्रनार्मकस्येव ्षानस्य तत जननमिति 

तदृसमेव मामाण्यम् 1 तथा वालादिवाकंयेऽपि । भरतारकवाक्ये तु 
भ्नोदतिश्वासजाञ्यादेव मामाण्यं बुद्धिनं ॑तु शन्दवलात् । द्रष्टु- 
स्नाप्तचेन तन्न श्न्दलामावाद । भान्तपरवारकवक्येऽपि त्था 
मचिसापर्ये वु बरक्तरि प्रतारकलद्ुद्धवभावान्छीतुः पमेयवकलेन 

भ्रामाण्यबुद्धिरिति विश्वाप्तजाङ्यद़नलं न दीयते । तस्य भता- 

रकस्ज्ञानेऽपि मरन्तिस्तु न शब्दस्यैव वलाव कि्त्नतुगतादेष 
कारणादिति न तया प्रामाण्यमापाद्यिलु शरर्यते | श्वान्तवाक्य- 

स्प तु शन्दसेऽपि वक्तु्ृटलाव तेजन्यङ्ञ(नस्य अमामाण्यम् । 
अतः सिद्धस्य लौक्रेकस्प गौणमेव भमाण्यमिति निश्चयः । 

साध्यार्ये तु लोकिकं वाक्यार्थो बुद्धिकदिपतः। संसर्गिण्पाः क्रिमा- 
यात्तद्रानीमभविन ततंसगैस्ाप्यभावाच् । अतो वक्तुरदषटायैव्ा- 
दितेन तद्रार्पस्यापामाण्येऽपि पष्टत्तिपामर्ध्यात् ममेयवेनैतर 
मामाण्यम् । तस्माकः सकङममाणमृद्धन्यता वेद् ए । तदर्यनिश्च- 
यश्च त्पञदिभिः;) सन्देदवारकस्मृतिपुराणगीमामादिमिश्च । 

अनो गौणपुरूयभावस्य सचराद् वेदे मन्देहे भगवद्वीतानक्वैनिर्ण- 
यः 1 तज सन्देदे व्याससूत्रष्तदविरुदनेमिनीयैश्च 1 तत्रापि सन्देदे 
स्नीभामतरतेन समाधावजुभुय भगवदवतारेण ज्यामिनोक्तत्वात 1 
एतपामितरेतरविरोषे यः कथ्िद्ः सबुद्धयादिना मास्ते सो- 
अथौमातस इति तद्राक्येऽप्याभाप्रतमारादयतीति चदुणौमेक बाक्य- 
तायमिय त्रितिदिषादकायां श्रमाण्यनिति निश्चयः 1 विद्दशा- 
यातु सथं बादसयं वेदतुर्यमेव । तच भगितरोपपादितप् । तथा 
पुर प्रेद सर्व सघ आसानय स्वयमङुरूनेयादिश्ुसिभ्यः ॥ 

आव तदिमं सरव सज्यते खनति प्रभुः # जायनेनाति वि्वप्मा- 
१४ 



१०४ प्रखानरत्माकरे । 

हियते हर्ती इत्यादरुपवुदगेभ्यश्चर्थमःतरस्य मगवदूपतम । एव 

सति कडथमवयकरेरक्नम्यादिना ततस्ततो खूपमेदस्यव राद्ध 

सत्तदरपपरसायनार्थपस्मदादविमुखेन नानाताक्यमेदस्यापपि भगतरनैव 

करण त् सर्मस्येत प्रामाण्येन च निराकाद्ुयोग्यवाकयानामपि 

द्षनाह् दृष्टानां कयं वेदतुर्प-वमिति शङ्कनीयम्र॒ । आका 

दीनाम्थमयागनार्ये करिपितसेन तदमपरेऽपि बाक्यस्यादुष्टत्त 1 

पनैवाका्काच्भत्रे अवाकपत्रमियपि निरस्तम् । वस्तुनः सवस्य 
भगवद्रूपत्राद्मतारकोक्तानां दगवादाडिमानीसादीनामनाकङ्.णां 

र्यनिदपक्रसरेन, वदिरतुष्ण इत्यादीनामपि तत्तदरूपमगवनिर- 
पकलेन, यदहिना िखतीखादीनःमयोम्यानां च कतुमकपुमन्पथा- 
कर्मगवतोऽखोकरिकषामध्योद्रहिरूपस्यापे तेककरणताग्मः से- 
भेम पापाण्पस्यातराधात् । व्यवहारेऽपि दैयपावनलादिमतीसर्य 

गद्वायां घोष इयादिवव् सेचक्रमौख्येप्रवीयरथं वदह्धिपदस्य तद 
द्रारिलक्षकसेन च तदवाधष्दे \ अतो विद्रदश्षारष्े अपसारक. 

क्तयात्यानां ममाण्ये पूर्णदशातयां क्वापि नमभापाण्यणिति शब्द 

स्॒वोऽपि वक्ृदोपन्यक्कारेण मभाणमेतरेति सिद्धम् 1 तेन, अय- 
न्तासयपि श्ञानमर्ये शब्दः करोति हीत्यभियुक्तोक्तिः भतारका- 
दिखक्येऽपि शब्दः पदाप्रमात्रपमेक््य श्न जनयतीसेतातन्माक्र- 

„परा बोध्या । अनः शाब्दं नं च शन्द्तेन कन्दजन्य परोक्षनि- 
अयश्टपमेव। पर्मत्तादश्यनतस्कारविसक्नषणकतस्कारननकसराच नानु- 
पियद्(न्तरमवः ॥ . 

कंगन वाक्यायेमनीततिनोनुमवः 1 ख्वगनरकादिकं श्ण 
सोऽपि वदनुभवामीति मतीचयावाव् \ किन्तु स्मृतित्वादिन्याप्य- 

मन्य॑दरा शान्द्ताददक जातिग्तुभयवल्गदियाहुः ॥ तन्न रोचत ॥ 

भनुपसादरादप्पनुमिनामीयायलुमव। चस्वाप्पनुभवभिन्षप्राएचेः । 



भ्रमाणण्रिच्डेकः । १०७ 

मेचेष्टापत्ति"' स्एनितन्पाप्यताममकम्वाप्यभाकात् । परकारानरी- 
यच्वेऽप्य्पद्रयतुभगपिक्षमा पुराणवात्यस्यैत भवरुसेन सया 
दिप्मनिरेकषे निश्वयत्वन्याप्यताया श्ट युक्तता, यत्त दवमस्वम- 

सीति बराक्यादकशमोऽदमियाकारक गयक्षं केचिद ङगीचक्रः। हदपि 
हन्द युप्मलदम पोगेण तज्जन्ये जनि अहमियाकारस्य बक्तुमश्ष- 
क्यलात् । पदजन्यपदरार्योपस्यितेः शान्दरब्ोधे तम््स्दद् युष्म्प- 

देम खार्थविरूदपयक्खस्य उपप्थापयतुमस्यताच ( अन्यधा- 
ऽतिप्रसङ्घापत्तेः। नच तेत्र विपरीतलकन्षणयैवोपस्थितिरिति युक्तम। 

तथा सति परोक्षङ्गानम्येवापत्या भरतिङ्धाम्पापताव् । किञाना- 

ऽहम्पदेन परयकष संघतिस्य, तद्विशिष्टस्य, विविक्तस्प वाऽऽप्नो- 
ऽभिपतम् । नाग्रो । अपेक्तावुद्धा संपात एत्र दङम-वजननात् 
सेरूपाज्ञानस्य पूर गि्मानघाच्वाननपस्य शब्दपाहृनर्येण नक्रुपा 

मनमा बा द्राङ् तत्रैव दशमस्य स्प्लप्ताटशापयप्त शन्दकरण- 
तायां अङ्गकयत्रचनलाच 1 नान्यः । मरदीनिव्रिपये बरहिर्रिन्दरया- 

णापप्यनापर्ध्यन तदृपर्जःवफस्य लौकिकस्य श्देस्य घुनण- 

मरमामर्याति तत्र प्रमयवलदरेय क्ानाङ्गीकरे न्यायप्ताम्यादन्पत्र 
करणान्तरेण तेद्पत्तः । तया मति मयाद्मिद्रापत्तेः । शब्द् 

स्पाप्यह(रणलयापत्तेश्च ! करणभ्युपाययो्िद्यमानतन साभयार्य- 
वास्वादपि पटरानयनादिष्यस्यार्यस्य प्रयत्तनापतचतश्च । किञ्च । 

ची्कारादिना गजोऽनुमीयने ! यदि तेन भयक्नं स्याव तदाकृति- 
परिमाणाद्रैरपि साक्षाक्तारः स्याक् । परस्परायन्ताभावममाना- 
निक्ररणयोः भसक्षलपसेक्ष्वयोरव माकर्याव तयो नातिचशहान- 

„ अद्ध । तम्माच्छन्देन पसेकषमेवे भवतीति निधयः ॥ 
एग दान्दविचरि ये षिेपासेऽत्र तोपिना 1 
रेप भ्याकरणाञ्हेयं यतस्त-गतमाटनम् ॥ इति शन्द् ` पमाप्तः॥ 



१०८ मष्यानरत्नाकरे | 

अथ मरतयज्न निरुप्यते ॥ इ्दियात्सकं प्रमाणं भष्यम् । दोपद्न्द्ियवारणाय ममाणमिति । श्दादिवारणायिन्दरपेति तानि चश्ुस्तखाणरतनश्रवणमनोभेदेन पट् । यत्तु मनौ नाद यम् । इन्दरमभ्यः परा वर्था हयेभयञ्च प्रं मनः, मनः सर्ब याणि चेयादेधुतौ मेदनिर्देशाद् । मनःष्ानीन्दियाणि इति भगवद्राक्यं तु यजमानपश्चम। रंडा भक्षयन्ति, बेदानध्यापयामप 
महामारतपचचमानियादो यधाऽनृलिनो यजपानस्यावेदस्य मह भारतस्य च परच्त्तरूपापूरकत्र तद्रनमनमः पदूलसस्पापूरक सेनाप्युपपधन इति केचिदाहुः । तन्न । इन्धियाणा मनश्वासि 
ससस्य परिरोधाव् । नचेद् मिभूतित्रमाज्गमकम् | नस्षनाणामह् शाद, ञान ज्ञानवतामहमित्यादिषिव् । न त॒ तज्दातीयततस्यारीति वास्पप्र । बाधकाभावात् । उक्तश्चुतेरु-कर्पमात्रपर्तवेनाप्युपपततेः । शशिनि नत्तन्न्पयहारतनानि च तद्रत्तान्यवहारस्याऽदर्शनान् तत्न तन्माजपरलेऽप्यन्यत्र तथा र्तुमशक्यताद् । न च वरिनिगमन पनिरद । भायपरिनैप निर्णयाव् । इद्धियाणि दक वेति पक्पाच्च } नचद् दत्त त्तरमिति वाच्यम् । अच्र तथा वक्तुम <रस्यतराद् । तथा सतीन्दिपेभ्यः पूवं महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धि रण्यक्तमेव च # इन्द्रियाणि दशक च पश्च चे्द्रिपगोचरा इति पूवाद दुदधवा सैव कमः स्यात् 1 इस्ताद्िसत् भागाणना्या भगयता व्यल्िनाप्यङ्गीकाराच्च । यद्रा ई्ियत्रमानन्रियलं चे्युमयपप्यस्तु । करियाज्ञानमवलयन । यरे देग्लपिव््न पि यो मयोनक्लऽपि चपकाभवराच् । शद्धरयलस्वाजातिताद् । न च मागापातनिद्येष; 1 पर्मान्तरलस्यापयुषग-तु श्यलाव्। नः चानिन्टरितर कमपिरोषः श्य 1 उक्षा वायमेगानिन्दयलादस- णदूनि ग्द्म्॥ 



प्रसागवरिच्ठेशूः। १०९ 

प्तेषापिन्ियार्णां स्वरसं लष्युनममरनीन्दियनियं विस्थ्या- 
पि विकारि चेसप्रे ममेयमकरणे वक्तव्यमिति सिनं तद्योग्या 
पयादिकमेषोच्यते 1 ममाणवरिमागङ्खाना्नात्। तत्र चष्षुमेण्याः 

उदृभूनन्हपं वदातुद्भुवरहपवन्पावटतचयः ! संखूयापरिपाणपृ नर्त 

संयोगिमागपरतापरत्वेयाः । कमै च तदीयं तेषां जातिस्त- 

र्समन्रायश्वेति । स्नेहद्रवते तु च्व द्चे इति वक्ष्यते 1 मात्रपदं 

वायुघटसयोगदिवारणाय । आक्राप्रास्य तु न संयोगः मामाणा- 

ऽभावात् । तस्य स्पर््ऽन्तर्मावस्य ॒वह्यमाणप्वेन तत्र वदभावा- 

च्य} समव्रायपदरमन्र तादार्म्यवाचकर ब्रेपम् 1 तत्न द्रव्यचाष्षुप- 

सावच्छिने प्रयुदुभुतदूपवस्ेन योग्यना। अतः प्ररमाणुमिन्नाचा- 

दीनुद्मृतस्सभिविमैव चक्षुपा अग्रहः । न तु पद्वमामान।- 
धिकरण्यमापै तत्र नितरेशनीयम् । अग्योजकरलाव् पसाणुपृद्भू- 

तम्हपप्त्त्रे यु्तयभावादिति । एवं द्रग्यगतधमच,सषुपलप्रच्छिं 

भरयुद् भुतर्ूपवन्पाज्ररत्ततेन योग्यता । धर्मगतजायादिचाघ्रुषे मरति 

योग्पद्रग्यदृत्तिदटत्तित्वन मा बोध्या । उदभूततरं चाविरभतत्तरम् 1 
अनुदूतमुत्त च तिरोभूतसमिति च ग्रहणे पूर्वं रूपस्प ग्रहणम् }, 

युख्यव्या तस्यैत परिपयत्वाद । वनौ दन्यादीनां सपद्वारकरमिति 
योध्यम् ॥ वाह्वस्तु खपायातरिक्तं द्रज्य नेच्छन्ति वन्ताममापाति- 

पु खूपादिपु स्थिरसेन प्ररदेरतुभूयमानलादेव निरस्तम ॥ 
अथ खम्पोगपाः- उदभुतस्पर्शसद्रानुद्भुनस्पर्दीवन्मात्ररचय उक्त 
गुणादयत्तेपां जानिष्ततसमायश्च । नच वायुनीयुपरिमाणं च 
सया न श्यते इति वाच्यम् 1 वायुर्वाति स्रो वायुपरहान् बायु- 

श्विाचतुभव्रापरापमसङ्गाद 1 एवं घाणयोभ्याः-- उद्भूनो 
गन्धक्त्रःसलाति्तन्मयकायश्च 1 एवं रमनायोग्पा उद्मुतो रन- 

सद्र सलन।तिस्तस्छमवश्च ! ओओतयोम्पा उदूमूतः भन्दस्तदधस्त- 



११० प्रस्यानरसनाकरे । 

ज्नातिशवेनि। भन्ये तु- परणरमनश्रवणार्ना दवयग्राहकनषं नेच्छिता 
तन्नास्माक्त रोचते । तमति रमनया दुगद््रागिन चम्पकदिः श्र- 
षणेन भेयादेरतु भवस्य व्यासित्रानविघुराणामापे द्नाव् । अतु- 
उ्यवपायविरेथेन स्मृतिस्लसतपस्य नन वक्तुमशक्यप्वात्। नचोप- 
मीतमानं तदिति वास्यम् । वयात मानामात्राद्। घ्राणादीनां 
्रव्याप्रादकष्वस्याभ्युपगमेकशग्णतादिति दिर ॥ 
तेनोदुभुतनत्तदूयुणा प्रथिती प्चन्दरपाणा योग्या, तादृश्च आपो 
प्राणज्यत्तिरिक्ताना चतुर्णम् । वाष्शे तेजो प्राणरसनभिन्राना 
घरयाणाम् + तादृशो बरायुस्छक्श्रवणयेोरहेयोः। आकाशस्तु ममेय- 
वखदेव चाध्रुपः । उदभूनवान्दस्तु श्रावणोऽपि मतिध्वनिशभ्नवणेन 
गभश्दायाकादावगमाच् 1 दिक्कालौ तु ग्राद्ा्यनिकेषणतयेव 
येने, न साक्षाव् । मनसस्तु कामाद्यो इउत्तय एव मनोग्रा्माः 1 
आप्मा तु केवरः श्राञ्चीयमाभनमररेण न पमरसघ्तप्तथा वदधरमाशच 1 
किञ्च) केवलाप्मा छौकिकमसक्षामिपयः । विभुत्वाच 1 आका- 
शादिवत् । खात्मा लौककमसक्षायोग्य, । आत्मलाव । परालव- 
दिसन्वसच्याप्बा तन्निश्वयात । सिद्धान्ते तु, यन्न स्परशम्ति न 
विदुरमनोबुद्धन्दियामवर ५ दति नावयात्तथा । अणुन्वाच परमाणुव- 
दिसतुमाच्च  अषम्बुदधिस्तु पटादनवरबुद्धिवदङ्कारपसरमद्ारिका 
व्यबहारोपयोगिलात् प्मामास्येतर । अदतादा्यमातेन ध्रम- 
सूपत्रात् 1 पै नसन्त न विदुरमनोबुदधीन्दरियसव इति वायि 
मन्तोऽप्तमर्गादिकथनाच्च । आक्राशपनीतिस्तु भमेयत्रलयदेव । 
तममरतिपिम्वगन पेनगरद्रनान्यादिषमोनिगपि पदुरम्वभावादपेति 
न तत्र का्यकारणभावान्तरयिज्ञा । नाऽपि तामतेन्दियस्य । 
अन्धरङरस्थयटदिपु तु नृचसुःपरतिमायया चमोजननाव् तदेव 
तिपषीक्रिपते, न तु पय ॥ तद्रा 1 एवय विपयाोके 
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तेयोगस्प प्हकारिताऽमि न कनीया) अमाष्वर इवचाक्ुपला- 
वस्छिनन मति दूरतन्यवथनामात्रादिति लिश्षिष्टस्य तरिपयतयेत्र 
नि्ीहष्द। यथा दि भनोस्द्ये च वद्षुपां तमो निदन्यान तु तद्विधत्त 

हृति वाक्ये भगत्रता स्ेदयस्य त चघ्तुःमस्वनि (तमोनिवारकलेभैव 
कथनेनारोकमयोगस्य व्रिप्यादिस्तस्कार्कताया विरुद्धलाव ! एव- 

श्च उलूविडालादीनामाखोकसंयो गामत्र बस्तुचाक्षुपपप्यनुकली- 

भवति। तमस्तु पदाथीन्तसेत्र नतजोभावः } अन्धकरायेऽष्ियाध्वा- 

न्तमियादिनामपाठात् ! ध्वान्ते यदिऽन्यतमममिचादिमेदपागत् । 
हतर तु तमना वायौ ज्पोतिः मरीयते, स्वतेजमाऽ(पवत्तीव्मा- 

दमपरस््रापनं तपर इति वध्यघातकचिरोधकथन।च । विश्पस्वन्ध- 

कारवादेऽस्मामिः भरपतिञ इति नेह भतन्यत्त । तथा प्रतिविम्ब्- 
स्यापि पदरायीन्तरत्वं तद्राददेवामरतेयमर । सनन्ययिन गन्धरैनग- 
रदेरपि मायिकलस्य सर्वत्र तुरत त । अभावस्तु कारणे आ- 
विभीवतिसेभावयोश्च यथापतम्मवरमन्तपरवतीति तद्राहकसामग्न्येव 

शते १ कयमन्तर्मातर इतिचेदच्यते । मागमानरध्वंसौ समबाय्यत्- 
स्थाविकेपद्पो तिरोभाव्रमहहता कार्याविर्भावरलुकूखावस्या भा- 
ममात्र; ! तादृशी कार्यस्थितिपरनिकूानस्या ध्वम इति तद्तिरेके 
मानाभावात् । नचेह कपारे घट नास्तीति मतीतिरेत तत्न मान- 

मिति वाच्यम् । तस्या षटलावच्ठिनमतियोगिताकाभावात्रेपयत्- 
या घरप्तप्तगामाव्रह्तापान्यसेन मगमावासकविश्ेपानत्रगादिलाव। 
नापीह कपडे घटपरागभाव इति मरतीतिस्त्र मानम् । तस्या एवा- 

ऽभावाद । तथा आगग्रहेऽप्पघ्राप्रजनीनत्रन भरतिवायनादरणीय- 

खाद । किञानया परतीसा आपरद्रमानः भागमा; किं सकल- 
धटमतियोक फक्त उव यत्किचि चचचसतिपोगिको नेकः {नाचः 

तस्य मातिपोगिनाइयत्तोषगमाद् यक्किजिदुषरोत्यत्तादपि वन्नाश्च- 
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सम्भर इदानीमक्र कपये घटो नाक्तीदानीमत्र धटमगमरव ति 

मरतातिदाधापततेः । नच सकठमतियोगिनाइयः प्त एति वाच्वष् । 
सथा मकान ए उत्यन्नेऽपि तसमासमावानाक्षासदुवयततन 

मरतीयमनिषु कपारेषवप्यदं षदो नालि, अरतद्घरमागमाव इतं 
मतीसापत्ते; । नच मतियोगिमत्तया भविवन्ान्न दोष इति वा 
यभ । तया सति मागभावुमातियोगिनेरेक् स्तौ सकलमति- 
योगिनादयसरस्यापि अयुक्तमहत्वाद् । महियोगिनां नशलरतन 
साकररयप्याप्यशकपवचनत्वाद् । एवं नाशकानेर्बास्यते विनाशय" 

भातरः प्रागभाव इति लक्षणासम्भतरापत्तश्च । नच गन्धाद्यनभि- 

करणफाखटस्यभावस्वस्य अद्एटतवच्छिन्नानधिक्ररणकार्टततय- 

ऽभाव्रचस्य वा वदुक्षणस्य सत्वान जक्षणाप्तम्भत इति वाच्य् । 

सटिपू्दश्षा्यां जन्पहनप्तापग्व्यमत्रेन इ्ातुरभाविव् तदा वत्त 

, स्वस्यायामाणिकतेनान प्रपराहवस्तराव । ई+वरः परयतीतिचेन् 1 
तहि तदाज्ञया परस्यामो, न भवद्राचेति दिक् ॥ न दवितीयः । अ- 

भावह्ञानस्य धर्थिप्रततियोगिङ्वानाधीनतया तदानीं भतियापोज्ञाना- 
भावेन तसागमावस्य ह्ातुमक्नक्यत्राच । घरखेन श्पेण प्रतियो- 

गिङ्ानाङ्गीक्ारे मागमावरस्वापि सकरपतियोगिामान्यतायां पू- 
सै्रेकरपीयदूषणापत्तैः । नच घटखादिरूपप्तामान्परुन्षणपया- 
सत्या भापिविपयकालोकिकङ्गानस्य संस्कारवदादपरीतमानस्य 
घा शक्यक्चनलाज्नेतरमिनि पाच्यभर । अनुभवाभविन मापिपरवि- 

षयकसंस्कारस्यामतिनोपनीतमानस्याशक्यवचनलाव । अलोकषि- 
कञ्ञानप्तऽपि पूर ्कर्पटादि विषयक नाइग्र्मनो त्तरं पामभाव. 
स्य मवियोगिनास्यतवानुभन्पानाद्विरोपमतिपन्धाने वस्सङ्कोचनी 
यम । पूरं ताद्रशमतिन्धने संछुवयितमेव तदूत्पचचत शति षा 
चक्तर्य्र । गदर च भाविधयी पमागमाव्हानं वक्तव्यम् । तया 
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सस्यालाश्नपः । भावितस्य परागमाववटितत्वाचायदि चःवर्तमान् 
कालोत्तरकाखवद्यत्त्याश्रयप्वं भावितमिुपेयते तदा तु भा- 
सभाव्रामतीतिय । एतेनैव पटो भनिष्यतीति मसयेनापे तसती- 
विरप्पपास्ता । भविष्यता मरययस्य तेनैव सम्मवात 1 नाप्यतु+ 
यत्वम् । तथाहि । कपा घटमरागमाववचर । घटीयचरमतामग्री- 
मतत्वाव } यो य्रममापत्रीमान् स्र तल्यागमभाववान् । पदीयचर- 
मसामग्रीवि्िषएतन्तुवरदि खादिषु योगेषु भागमावरूपप्ताध्यता+ 

बच्छेदकवरिच्छिनपाप्यापरसिद्धया अतुमानासम्भवादिति । अत- 

सद्राहकूमानाभावाव् सममायिकान्यन्ताभावेनापि मर्तीतिनिर्भादा- 

ष्व न प्रतीयादिना तल्छिद्धिः । ननु माऽस्तु मतीयादिना वत्ति. 

द्धिस्तभापि घटेन कपालेन सामान्यकार्यकारणमवि सखप्ये- 
तेभ्यः कपालेभ्य एनदघरोस्पत्तौ कपाचखेन नियमासम्मवादेत- 
त्फपाखलेन नियमाङ्गीकारे च विनिगमनाविरदादू वहुके प्रलजन्ये 
घटे भौखग्रातास्व तदेशनियामक; कश्चिद्रक्तव्यः । तादृशश्च 
भावाभावयोरमभ्ये न प्रागमावादन्प इति तदेशनियामकतया भा- 

गभावः तेरस्यतीतिनेन्मेवम । सकार्ययादे कारणे सत एवाभि- 
व्यक्तेः कारणादेव देश्नानियमसम्भत्रेन तथा सिद्धरभ्युपगेभरकवर- 

णा । यद्रूपा घटेऽपि सयुदायस्यैव कारणसेन गौखाभा- 
घात । इबोमाविनोऽद (भावेन तेक्तराखरेदिष्व्यस्याविशपकतय। तेनेव 

नि्वहाच। नच मागभावनङ्भीकारि उत्पन्नस्य पुनरत्पात्तिमसब्नः । 
कालोपाधीना कमिफयेन तेदेशिष्व्यत्िरोभायफृवक्ठामग्रीत्रिषरना- 
देव चेदमाविद्धेः । अतो नेवपपि भरागमावसिद्धिः । नच यते 

पते घटे स्पकरूपरसगन्याना पाक्रजानासुखचरिसलत्र कारणस्य 

काटयशिप्च्यस्य च साधारणलात् ताददास्प्दिमागमावं तिना 
म॒ निर्मा इति बद् । ताडानिपरिणागरस्प पाकसदृछ्तस्पर्शा- 

१५ 



१९६ & प्रखानरत्नाकरे) 

नचेतरतिसेमाव एव घटपटाद्ाविमौतर इति वान्यम् 1 तत्य ग्या 

प्दत्तिते घटापदीतिमसद्गाव् 1 अव्याप्यदत्तिष्वे तस्यापि तिरे 

भावान्तरं करपनीयमिति कल्पनातौरयाच्॥ अतो भावधरुखपरतीतेः, 
आवि्मावतिरोमायौ शक्ती वै सुखैरिण # इति वाक्या्चागि" 
मवाभ्युपगमस्याचरयकस्वान्नागताभरेम्ये कास्पवदतिविक्ती वि 
वक्षितवस्ताविर्मावतदितरतिसेभावावेव परयत, नस्य भावमरती- 

साधिक्रयाच्चाविभीवविकेपखम् 1 तेन पृमपस्वग्रादकताफरर्यवं 
तदुप्रद्; ॥ 

अतः परमस्न्ताभावोऽवक्गिष्यते । स तु तिरोमापे षर] इ 
भूतले घल नासी(खादिमरततिसियेभाव्रावगा दित्वाक् । तिरोभाव 
पव हि नस्मैतित्यवहारदकषेनाव् । घटामाचामादस्य घटासकतवेन॑ 

सहीभलेऽप्यमाचसयुखपतीसा तिसोभावलाच्यभिचारात् । जभा- 

वेपदेनापि मावप्रत्तियोगिकण्थक्त्ववानेव प्रतीयते, न भावः1 
अभाघ इति भाविनः अमाव इति । स च नियेधपूप्रैको भाव 

पव } अन्यथा अपत््रात् । खपुप्यवन्निःखमवः स्याव । तथा 
सति न प्रतीयेतेव 1 अतः भरतीयजुरोधाद्धावान्तरविरक्षणस्िरो- 
अवदाक्तिरूप एव सिद्धयति । तस्पा्नभिवे एभ्योऽतिरिक्तः । 
तज्रासन्तामावःकेवरुतिसेभावात्मा मतियोगितद्ल्याप्येतरभतियो- 
गिगरादकसामण्चयेव खत । सामग्री-- पूरोक्तेन्दिपागि तद्या 
पाराश्च । वत्रेन्द्रियाण्युक्तानि 1 तेषां उ्यापारो विचार्यते मयास- 

त्तिरूपः।स ताबस्नोक्षिकाङोकिकमेदेन द्विधा । तत्रास किकस्ि- 
धा1 सामान्ययोगजमायामेदाव् ॥ तन्न सामान्यमनुगताकारेण 
तद्यक्तिज्ञान उपयुञ्यतेातस्य तथाल चाञुभवसिद्धय 1 द्विवीयो- 
ऽनागदासीतावीच्ियादिचरस्तुसाक्षात्करे । भगवदृभ्यानादिरष्यतरैव 
नितेश्षः । तृतीया त्रलेद्यमानाना पदाथौना बुद्धाबुषस्यापने । 
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अते पत नैयायिकानां ज्ञाने भ्रसासत्तिथ्रमः । एतयोश्च तथां 
श्षास्मिद्धम् ! अनागतमतीतं च वर्वमानमतीन्धियष # विभर्ष्टं 

उपवित सम्पद् प्रयन्ति योगिनः ॥ यदङ्रव्यनुध्यानपपाभि- 
धोया पियानुपदयाञत दि तचमास्मनः कमक्तया मामभिजाना- 

ति, तपसा व्ह्मतरिलजज्ञासस्व, च्छऽै यत् मतीयेत न मतीयेत 

चात्मनि # तद्विद्यादात्मनो मायामिखादिवाक्याव । छौ करकस्तु 
पञ्चत्रिधः-ंयोगः, तादात्म्यं, संयुक्ततादापम्यं, संयुक्त तिरोपणता) 

तादास्म्यं स्वरूपं चति भेदक । ठ चश्ुपा दरव्यग्रदे समोम एव 

भसासत्तिः 1 केचिन्तु-- इतरेन्द्िपैखन्नण्याच्चवक्षुपाऽपाप्यमकाश- 

कारिं स्वीय दृरसभ्यवधानामारसदफृतयोग्यतागत्रिण म~ 

तीतिनिनीदात् तत्सयोगं म स्वीङ्र्बन्ति। अन्ये तु- नतरन्द्रियगोच- 
कस्य स्वेतन तत्र वस्तुनः प्रतिविम्वे सति योग्यततामात्रेण माया- 

द्वारिका भाक्षि स्वीय सयोगस्प द्रारस्वं खण्डयन्ति 1 तदुमय- 
मप्यसद्तम् 1 भरव्रता सयोगस्तीकाराव । चक्षुस्वरषटर सयोञ्य 
स्टारमपि चक्षुषि # तव मा मनता ध्यायन् चिदं पदयतिदू- 
र्त शृयेकादशा मगवद्राक्याव् 1 अचर तत्तसत्तिपोगिकस्षयोगद्रयनि- 
रूपणेन योग्यक्ता, मतिविम्यपन्षाऽनद्गीकाराव । दूरे घदे पड्यामि, 
न्निकटे हरिं पर्यामीसादि सावजनीनात्रायितमरस्याच्च । निविड- 

तमकाचायन्तरितोपदनिपस्तु अग्नेः स्थाङीमेद्कलयच्चक्ुःकिर 
णाना स्वन्छकाचादिमेद्कसादपि सङ्गच्छते ।अत एक गोलकस्य 

सच्छिद्रताऽपि निरस्ता ज्ञेया । धुत्राह व्रिपयपयन्ते गताना पुनर 
न्तःपतेशस्तु मन्त इत पेगादपि सम्पदे । एं दूपणान्तरमपि 
निरसनीयम् । अस्य शासस्याक्रास्पनिकत्वाव् । परतिविम्बस्तद्- 
ण्डवारिवलाद्षति । तेन मासापि प्रसाययवीनि चक्षुपा भूयो 
क्ञानुप्यद्यते 1 तेजःपयोगयाहूटय इवेति न तस्य गाधा । अक्तं 
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पवर इ्धियान्तरापेन्षया चक्षुपा भूयो इानमपि युञ्पते । तस्माद 
त्ति चक्षुषः पयोगे द्रव्यग्रहणे व्यापारः। प्त एव योग्पययुणक्रै- 
यानातिप्ाप्नाक्तरिपप्युपयुञ्यते 1 तेपां वस्तुतो द्रव्याभिन्न्वाव् । 
सेयुक्तवाद्(स्म्यं चाऽस्तु । एं समग्घाणरदनग्रहणेऽपि जेषम् । 

श्नत्रेण शन्दग्रहणे तु संयोग एत व्यापारः । शब्दो हि बादुना 
उपनीतः प्रोत्रपर्मन्तं यदा आयाति तदा श्रोनावन्छि्ि- 
तचा बाहकबरायुमेयोगे तीव संयोगं व्यापारायेखा प्रोतेन्दिेण 
शब्दो गरह्ते । शव्दग्राहकमामग्रीपावस्येन सयोगाश्नप्य 
वायो सद्यक्षलान तस्म योगस्य ग्रहणम् । संयोगग्राहकपाप- 
मावस्पे तु सपागस्यापि ग्रहणम् । यथा कणभ्विर्णमागतस्य 
वर्ताश्नरणे ककतृसुखगयुभेयोगस्य , अभवे विक्षिपणतेव, शब्दग्रह 
संयुक्तवायूदशन्द खष्टपमेव वा द्वारम । मनप्तस्तु वदहि्विपये 
स्वसयोगद्रारक इन्द्रिपत्तयोगादि; । स्वध्मीणां ज्ानघुखदिी्नां 
ग्रहणे तादाक्यम् । रक्तीनां प्रहणे त॒ रत्तिस्रूपमेव दारम् । 
तिसेभावस्तु इन्दरियसंयुक्तविशेपणनया गरदयते ॥ 

पाधपतारयिमिश्रास्त॒-- बस्तमातं सदसदात्मना द्विविधम् 1 
तेत्र यद्यदा यत्र सद्रूधेण वकने तत् तत्र तदा प्रयक्षादिभिरती. 

ति प्रमीयते । यदा तक्तदूपेण वरतेन तदा पदूपबोधकराना मय- 
पादानापमकिञित्करतादयोम्यासुपलन्धिूपेण द्रस्तु नास्ती तिप्रपी- 
यते । तस्मायोग्यानुपलन्विहपममाणान्तरगम्य एवाम्रः। योग्या- 

ऽनुषरन्धिश्च खरूपतनी कारणेन तु ज्ञानमपि तस्या अवेक्षित्। 

सस्या अपि प्रमेपलाव ममागावेक्तायामनवस्यापत्तेः । नचान्धकारे 
शृ्ताभ्या चस्तुनः सनतः परप ऋतपा योभ्यानुपलन्धौ 
कि कशिदेशोऽबररिए इति पन्दि हानस्य बरसवमावदुद्धघवुदयाव 
कद्ाविदुपररप्यापि मर्तः परामृषएटमितिभ्रान्या योभ्पादुपलान्धि- 
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निश्चये वस्त्वमावबुद्धघरयाव तस्या ज्ञावापा एव॒ कारणत्व 
मिति श्यम् ! वादृशबुद्धयनुदयादेपयाऽनुपरम्भीययोग्पता- 
ऽज्ञानह्वानृवप्वाव् ! तयोग्पताया ज्ञताया एवौपयोनेऽप्यजुपल- 
ज्ये; स्वद्टपमया एव कारणतेनादोपात् । नचामावद्गानमिन्धि- 

येयवाप्तिति शद् । इन्धियग्यापाराभव्रेऽपि वन्ज्ञानदश्शनाव्। 
केनचेव पातरेदागते माथुरे दधते शडवात्ताति पुंि मध्य 
पृ श्रोतुः भियोमग्यस्मरणादेव परातःकटीनतदभावन्नानस्यासुमव- 
साक्षिकस्राव । नच प्रात्तखगतोऽभावक्तदा स्मर्यत इति बाच्यप् । 
भातःप्रतिपोगिनः कयचिद्पिवुद्धावनासेहात्। तत्मतियोगिकस्या- 
ऽभावस्पापि वातेन वेत्स्मरणस्य सप्ेयेवाशपंयवचनत्वाव । पव॑ 
सिद्धे योग्पालुषलन्पेः कारणले यत्रेन्धियग्यापारानुपरमे सन्निदिव- 
देशकराखवर्पभाकः मरतीयते तन्नापि पैव कारणं, न सिन्दिपादिक- 

मिसाहुः ॥ 
वेदान्तेपरिभापायां तु योग्याद्ुपरन्धेः कारणतेऽपि कितत्ल- 

ख्पम् । योग्यस्य म्रतियोगिनोऽनुपलन्धिरिति का, योग्येऽधिकरणे 
भतियोगिनोऽनुषरन्धिरिति ब, योग्यल्रविशि्टदपरन्िरिति 
वा । नाथः । स्तन्मे पित्राचभेदामसन्तघ्ापत्तेः । न द्वितीयः ॥ 

आत्मनि धर्माद्यमावस्यापि प्रसक्षसापत्तेः। तृतीयस्तु स्यात । क्म- 
धारयाश्रयणाद् , चस्या योग्यं तु तक्रतमतियोगिन्वपमरसनित- 
भतियोणिकतम् । तदश्च गृद्यमाणस्याभाव्रस्य सः मतियोगी 

-तस्य सच्छेनायिक्ररणे तकितेन यस्या अतुपलन्येः प्रवियोएीमूत- 
सुपरम्पिवसपम् अपादयितुं शस्थते ताद्दप्वथर । स्फीताखोक- 
चत्ति मूते पदि घटः स्या्तदोषरभ्येनेसापादयितुं शक्यतराचू 

तादृशस्थले घयमायोऽनुपलन् गम्यः 1 अन्धकारे तु तादशा- 
पाद्नासतम्भावा्नानुपङन्पिगम्यः । अतत एव स्तम्भे पिदराचसन्तरे 



१२० पभरघ्यानरत्नाकरे। 

स्तम्भवत् प्रयक्षतापन्या तेत तदभवोऽतुपरन्धिगम्यः 1 आमनि 

धर्मादप्राह्मसेऽप्यासनो ऽतीन्दियतलेन निरक्तोपलम्भापादनर्" 
भवान्नानुपलन्िगम्यः । नचाधिकरणेन्दियपिकर्षस्थने उक्त 
रीस(ऽमाद्यातुपन्पिम्यतं तानुमतप् । तेन््रिपान्वयन्यति" 
शेकालुतिधानादिन्दरियद्यैतराभावाऽऽ कारो दत्तौ कारणतास्वति 

त्राच्यम्र । मरततियोग्यनुपलब्धरमावग्रहे हेत॒तायाः क्लृप्तेन कर 
णलस्पात्रस्यायिकरयनाव् । इन्दरियस्यामावेन सममसन्िकर्षीदभा- 

वगर देतुखामावादिन्दियान्वयन्यतिरेकयेरधिकरणङ्नाना्रुपकषी- 
णसेन तेषामन्ययासिद्धसाच्च 1 

ननु भूते ये नेयादौ भूवलश्ने तस्य ॒प्रयक्षत्वयुभवप्त- 
म्माम् । तत्र दत्तिनिगेमने भुतखवेच्छिनचैतन्यवव् तनिष्पय. 
भाव्रायच्छिनेचैतेन्यस्यापि भमा्रऽमिन्नतया धरामावस्पापि प्रसक्ष 

तेनायातीति चेन्न । तस्याः प्रतीतेः भयक्षलऽपि तप्करणस्य न 
भसक्षखम् 1 दशमस्छममीयादिपाकयजन्यज्ञानस्य भयक्षलेऽपि 

तत्करणस्य वार्यस्य प्रयन्नानन्तःपातिलभ्युपगमाव | नच फल- 
बेज।सं विना कथं अरषाणतरेजासमितिकाद्कयम् | रक्तत्रिनायमात्रेण 
भमाणत्रेज।ओपपततेः। तस्माद्भावस्यानुपङन्िगम्यत्वमतरेसयु क्त १॥ 

वैशेपिकास्तु-- उक्तरीतिकामेव बोग्पानुपलन्िं स्वीक 
स्पमनालाके तस्सदकृतेन घक्षुपातमति च तादितत्चा यटायभात्रष- 

सक्ष, तथत्रन्दरियान्वरसत्तद्ग्राह्यामावपप्यक्ष, सेसगीभावपसप्षे प्रति 
योगियोग्यताया, अन्योन्यान्याभावमयक्षे अधिकरणयोग्यताया * 
अपेक्षा चाः ॥ 

नेयायिक्रास्तु- अतुपर्न्येः पू्रोक्ता योग्यतापनादय योग्य 
सहन। रिसपनप्वरूपामिव ये।गयत्तामिच्छन्ति। अह एवान्धकरारे आ. 
लोकापिररणमानिकरपौरमकयोग्यत्तहकार्यमात्राचोगयानुषचन्भ्य- 
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= $भारेन न पटामावग्रहश्ष्ुषा । जसपरमाणौ चेन्द्रयसभिृषएमद- 
््वद्िशेपणतारूपस्प तस्यामायान् पूयिवीलामावग्रहः 1 मूतङे 
पिकषाचास्यन्तामवरस्वपोभ्यत्वादेव न गृहते । अयन्ताभावे योग्य 
ता तु योग्यमात्रमतियोगिकखरूपा, सोग्यधमावच्छिननप्रतियोभिता- 
कतरा का बोध्या । सर्वभावक्ताधारणा तु न कादिवोग्यता, 
किन्ठु युणयोग्यतावदनुगतैतरेयाहूः ॥ ^ 

मम तु मरतिमाति--अनुपर्ग्पेनभवग्रे मति करणखम् । 
चक्ुपाऽगरगत इतिवदनुपर्ध्यावगत इति प्रस्ययामाबाव । योम्प- 
मरतिपोगिकखरूपया अभावनिष्ठयोग्यतयेवं निवीहाव् । अतल 
द्योग्पलादित्रिचारो व्यथे एव॒! नच योग्यातुपलग्पेरकारणस्वे 
पथ््रयपि मृते यटामावग्रहुमप्तङ्ग; । तस्य धटाक्रान्तत्तेन देशा. 
स्तर् इृन्दरयसनिकृषएटाभावप््ेऽपि तद्वि्ेपणसेनापुत्ादिन्दिय- 
सक्रिृठोदुमूतरूपवद्रिेपणतारूपपमरसास्त्यमावदिव तद्रारणाद् 1 
अत एव, नान्धक्रारे । तमोहततेन भूतलस्य अस्तानिङ्ृषटताव् । 
शहान्तदेश्यापक्निशएटतेन सनिशृएविशेपणतारूपमययपतस्यमावे- 
ऽपि तेजोऽभावस्य तमोरूपमायावलादेव मानसम्भवाच्चं । अना- 
षरकखपक्षेऽपि अभावस्य प्रतियोभिग्राहकयावस्सामग्रीग्रा्ठत्र- 
निमेन सामम्यभव्रादेव चारणाव । भूते पिशाचसन्ताभावरो 
जलपरमाणौ परिवीतरामावरश्चायोम्यत्वरादेव न षते । स्तम्भे 

पिश्ाचमेदस्तु स्वपसा या परयक्लाप्मा वेति तदुग्राहकमाम- 
ग्ने श्त 1 नच द्वि्टयणमसक्ते यावदाग्नयमसम्नस्प हेतुस्वा- 
क््रमिति शद्वम् । परथक्छभिन्नत्वस्य तत्र विदेपणीपत्वात् ॥ 
अन्यथा तस्पदीतिवाघापत्तेः 1 नचेष्टापत्तिः । अनुभववरिरोधाव् । 
नच पिङ्नेषणते सिद्धं मदेनेति वाच्यम् 1 मेदमरतियोगिकयेदवव् 
पृथकसपरतिगोगिकप्रधस्खाद्धीकारेणातिरेकेऽप्यदो षात् नच पन्षि- 

९६ 
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क्करपनमभामाणिकमिति बाच्यभू ! अतुमविरोषू । इदानी 
घटः प्राच्या यट इसादिमतीतिषु विररेपीमूतयोः कारदिश- 

त्रिरेपणतयेव भानदश्नत। शासदीपिकायामपि तथाद्गीकाराव् । 

नच तयोः संयोगेनैव भानमिति वाच्यम् । तस्य सदातेनसेन 
वयोः सदाभनापत्तेः । नचयोग्यलान्न् दोष् इति वाच्यम् । त्सव 

दिक्षेपणसदश्ायापपि तुरपलाव । नच सयुक्तसेयोगन तयोर्भान्- 

मिति वाच्यम् । सृथुक्तप्पोगस्य भरल्यापत्तिमनुपरन्पेः करण- 
खमभावस्यारसननङ्ृषटस्य भानमिति करपनात्रयगोखाव । नच 

करपनातोस्यमिति वार्यम् । मानान्तरकर्पनाया अमरामाणिक- 

त्राव । भसन्षपरनीयससेमयोगपदे कर्मृधारयाश्नयणेऽप्यविरोषा- 

त. \ सुन्निकर्पातिरक्तया करणत्वस्याखक्यवचनसपत् । असनिङ्- 

स्प मानान्तरेणोपरम्भाङ्कारे विभङ््टरैदिकाभावग्रहापत्तेत्च 1 
अथ योम्ताङ्ञापके तर्केऽधिकरणमयक्षस्यापि सहकारितान 
दोष!इति चेन्न । अमावज्ञानस्यानुपरन्ध्यधीनघरनानुपरन्धियो- 
ग्यताज्ञानस्योक्ततरकाधीनघेन तरकस्य चाभावतख््टाधिकरणमय- 
प्षाधीनसरेनामव्हानाधीनतवाचक्रकापत्तेश्च । मच योग्यताया 

अद्ाताया एत्रोपयोग इति चाचपम् ! तर्कोपन्पास्परैयथ्यीपत्तः । 

तञ्जानाधमेव तदुपन्याप्ताव् । अन्धकारिऽपि तद्रहापततेश्च । नव 
तन्न योग्यता नास्येति बाच्यभ्। हस्तेन तज्ज्ञानाद् । अतो हसता 

भ्या वराभावं जानामि, चक्षुपा तु न पर्पामीतुग्यवसायादै- 
न्द्िपकमेव पटामायज्ञानम् । नचेन्द्रयाणामाधिकरणान्ञानादयुपस्नी- 

णत्व शद्धयमर । अयिकरणज्ञानोचरं नेचनिमीखनेऽपि योगमानुप- 
खन्भ्या घटाभावुग्रहापत्तेः । नच फरीमूतङ्जानस्य परसक्ततानुरो- 
धेन तत्कारणस्य भसन्नं ने युकतिमहम् 1 द्वामस्सरमपीसादिवा- 
कथनन्पपरसन्तस्यले व्यभिरारादिति बास्यम । तदसद्गवतस्य 
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शब्द्पारिच्छेद पएवोप्पादिवत्वात् । एत्तिजायस्य पमाणयवैजाब्ो- 
पपाद्कते फएखरैनायस्य तद्नियततादाकस्मिकत्तापतते; । रत्ति 
निपतत्वाङ्गीकरिण समर्थने तु फटस्य टत्तिनिपतसेन टचे भ- 
माणनियतसेन कखाद् इकत्तितद्रारा भपाणनिर्णयस्यानपनोवला- 
व् उक्तवाक्यादशपोऽदिति प्रसस्नोत्तरमासानं दशमं पदयापीति 

नानापीति शाब्दाव मयमीति वा विशेषदे्युदेये यत्नं धिनापि 
भमाणनिर्णयाच्छन्दे चक्षुरादिसदकार्खिस्य परोक्षरन्तिजनकलत्य 
च निश्वयन दान्दाद् पयक्तस्य सर्वथवुपपनत्ास्व । अतोऽनुते- 
येनापि कारणमिन्ियमेव 1 यत्पुनर्मैध्यद्वि प्रतिषोग्यस्मरणाव् 
भ्रातःकाटीनमाथुरामावन्नानं शाखी पिकरायायुक्तण । तदपि न 

युक्तिसदृम् । मरातःपतियोनिनो बुद्धथनाद्दतेन स्मरणाऽभावस्य 

ध्यूनट्यताया अशक्यवचनत्वाक् \ भागभावासन्नामावरूपरते 
भरइनात् मागपि तस्मेन तदापि तद् मावद्गानप्रसद्गाद्धदरूपसे- 
ऽपि तथालाचामापरसेन संसर्ीभाव्रत्ादिना च तत्कारणतायाः 

ुरमटघात् । सहकाधेन्तरपक्षायासुक्तदोपमसद्गाच्च । अतः प्रश्नेन 
भानःकाटीनपेमर्गदणष्दे जाते तस्य बुद्धागराहे विरोधततर्गे- 
णाभान्रह्नने पानबृं भायाद्वारहेवा मननिति नतेन स्मर्णामात्- 
स्म कार्णत्वसिद्धिः । एतेतेव सहकारित्रमपि द चोत्तम । त- 
स्पादभावद्वानमभावयोरयतया स्ायितमैन्द्ियकरेति निश्चयः ॥ 
इयम(वत्राद्ः # 

भकरतमनुप्तरामः ॥ उक्तसाननिकषेजन्यमयि सविकल्पकं शानं 
चाक्तुपादिमेदेन बुद्धिर्या जन्यत इदि ततिर्विचायते। तन नेष- 
निमीलने कृते वदिर्टदार्थस्येव कश्िदाकासे नेकान्तमीत्ते } 

स आकारो न वाहव्रस्तुनः। आश्रयमतिहाय तक तस्याशक्यव्+ 
बनला । अवः च आन्तस्तयैक कस्यचन भविुरदनीति तदा- 
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क्रयतेन संख्यैराहङ्कासकिं तक््वान्वरं इत्तिनामकतं कल्पते ॥ यथा 
हि मवचनघरबयं-- ममार्थमकाशलिद्धाद् टत्तिसिद्धिः । भाग- 

णाभ्यां तक्तान्तरं दत्तिरित । अर्थस्ठु-- प्रमा पूर्वोक्तरीतिक- 
माकरङ़्ानप् । तत्सादितो योऽ्थमकादो विषयह्नानम्। एवयुभय- 
बिधाल्लङ्गाद् इत्तिसत्तानिश्वयः ।यादि. शातन स्यादुक्त आकारो 
न मतीयेत ,) , अतैनप्ततादचकं चकुर्विकरष्टं विपयममाप्ठुवव 
तलमकाशनं न कुयात् । जायते च तद्ुमयमवः सास्तीति निश्चयः 
एवे मागो विभागः, अहङ्कराद्विभञ्य विषयादेशाबधिगमनं, यणः 
उक्ताकार् 1 ताभ्यां कृता आदद्करिक तत््वान्तरं इत्तिरिति । 
अभियुक्तोकिश्च-- ठचयः मप्तरदुषाः स्फारिवाक्तस्य पच च # 
अदृाुग्रहाचत्त्सम्बन्धा्थौबवोधिका इति । अमूर्तायास्तस्याः 
कं त्रियेत्यतस्ृतीयं सुत्रम् । न द्रव्यनियपतवोगादिति । अ~ 
तियततत्वाद् पदायौनां न द्रव्य एव क्रियानियमः । किन्वु यर 
यतते मपाणतः सिद्धयति व्र तद्नुमन्यामहे । अतो दूरस्छवस्तुन 
आकारग्रहणद्दीनाव् सापि द्वियावतीस्े इति । एवं मायाबा- 
दिनोऽपि अन्तःकरणवििष्टस्य चैतन्यस्य ममातृत्वमङ्गीकृय व~ 
स्मिन् हानयस्माषस्थारूपं विषयसंस्कारमाधाुं विषयेन्दियप्तभि- 
कपसामध्यैजन्यामन्तःकरणपारेमागस्सां इत्तिमद्रीकुर्वीन्ति । नै- 
यायिङगाद्यस्तु नयनकिरणानां निर्ममनेन, विपयप्तभिकरपञ्ा- 
नमू । तेन च भावनासंस्काराख्यं गुणान्तरं चरमस्मतिनाङपमा- 
सन्यद्गीक्रन्तो इतिपदापिमिष नेच्जन्ति 1 तनतु नेत्रान्वरनुमद्य 
सार्वजनीनतादमपोजक्पिति रत्तिः सर्वयाम्युपेधेव । पर्तु सा 
यदिः संस्काराघानायर्य जन्यत इस्युर्पते पा दिवम 
द्वान्त नाप्यन्वःकरणपरिणःपरान्तरम् 1 किन्तु बुद्धितस्वस्य 
राख्घवन्पत्तत्ादयुषठनोऽरसयवदष एव । नच तस्यारसखा- 
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विषे निर्गमाभाविन पिपयासेप्नीच तदाकारकतं रत्तईपट- 
मिति शद्धयम् । मायागुणस्य रजपश्वञ्वरखेन विकषिपकस्वेन च 
दर्पणे युखस्येव नेनमोटकेऽपि वाष्विपयाकारमर्पगे वदाका- 
र्स्य एुषरलाद । प्र एते पापक आकासे नयनकरिरणेएु नेत्र 
युद्रणे म्ारृत्तेषु गोरक्न्तरयुमुयते । पएषमेदेन्द्रियान्तरेऽपि 

क्तङ्गोतञ्या ! यद्यपि सा नानुमूयने तथापि वाददातैरकाराधा- 
नान्निथीयते । एकाद्शाऽप्तन पनसो दि उत्त आकूतयः पश्च 

धियोऽभिमानः # मात्राणि कर्माणि पुर च तात्ता वदुनिति टका 
दश वीरभूमीरिति जडभरताक्याच । भूमिषु पञ्चाना ज्ञेयत्वेन 
विषयस्य । ततः पाना कार्यतेन पुरस्य स्ीकार्यतेन हेयम् 1 
सेष्कारस्व॒ जतस्य जनस्य सृक्ष्मवस्यय्युक्तम् । उुद्धिश्च कर्म 
इनिन्दरियातुग्राहिरेति वक्ष्यते । सा च उन्तिद्ररिषानुर्हाती- 
कीन्द्रिपजन्पस्य वितिषटज्ञानस्य नानाभेदा; 1 अनाप्वस्यतरैव 
निर्दे साख्पाभिमतस्यान्तःकरणातिरिक्तपदा्ीन्तरतह्य नि- 
प्मप्ाणक्रखात । कामः सद्कूरप इति श्रुतो कामादिपदानि 
शक्तानि) धीपद् रक्षयिकमित्ति मावव्रादिकल्पनाया अपि 

वैरप्पादिद्योपद्रल्वास्व । तदुभयमप्यप्तगतमर । अतो वबुद्धे- 
रवद्धाविरेप एव टत्तिरिति निश्ठयः } नन्विद्धियार्थसम्प- 
योगोत्तर सम्पयुक्तायाकारसमानो बुद्रावाकारो जायत इति 

भरपा भववु 1 ्रमादिक तु न भव्रिष्यत्ि । क्तयादौ तद्विरुद्धस्य 
रनताद्याकारस्याभवरेन बुद्धौ मायाछततत्समप्यायोगाद । अन्प- 
थाख्पातिममृतीना चानङ्गीकारादितिचेन । स्वभावगुणाचग्रहा- 
देत्र तस्यापि सिद्धेः । पूर्वोप्पनस्य रजनादाकारकरस्कारस्य 
रजत्त( वहिः सम्मयुक्ताथाकारस्य तममावरणे च मस्य घन 
वकु दा्यत्वाद 1 पप्र नानातिषाद् युणक्षोभनटक्तिगेदादेवक- 
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म्थेऽपि ज्ञानमेदा उन्नेयः । यदा विपयेन्द्रियसयोगाकिर्िकस्य- 
कं॑तदेन्धियदेशे वुदर्ीत्तिः । तयेन्दरियालुगरहे समिकर्पकभर 1 
अनुग्रहे तु न। च्यन्तरेण पृष्ट तेन सविकस्पकस्य पस्कार- 
सूपेणात्रस्थानय् । तस्योद् वोधकैर्द्वोमे मायोपस्यापितपापिका- 
ऽय्दङृना स्मृतिः । राजत रागादिभिः सस्कारमाबर्ये मायया 
निपयाकरावरणमूर्वक मायिकपद हितस्य ज्ञानस्य गोकका- 
१ग्रभगि पपे मः। किञिदावरणे सेदायः। ससेन स्बयावरण- 
मदे विक्षेपस्यापि निरतौ विरेषदर्मनमिसादि । दस्िविषय। 
ठ हृत्तिने भवतीयनुभवानुमारेभेव निश्चीयते । नच दृचीनां 
गुणजन्यघे मानाभावः राङ्खः । जाग्रास्प्नः हुपुप्नं च यगतो 
बुदधिरत्तयः # ताना भरिलक्तणो जीवः साक्षते न विनिश्चत 
्येकादशे हेसवाक्याव् । पैशयादिग्रहत्तीना तद्वान्तरमेदलेन 
तद्नतिरेकाव् । यत्तु जागरद्धोगमद्क्ोदुवोधे जागरणं, हदूपखे 
निद्रया स्लमरघुपु्ी इति मतम् । तत्रापि कर्मोदूवोधोपरमेेतोर- 
रवश्यवाच्यत्ेन ख यु्रादीकरेन्डातुशदीताना प्रस्परोषमर्दका- 
दिस्वमावाना युणानमिववस्यहितुलं साधीयः । तस्माद् इद्धियग 
भन्या तदवस्था रत्निः] प्ता यदाऽनुदह्याति तदा वक््यमाणमक्रि- 
यया प्तविकरपक् ज्ञानं जन्यते 1 तथाहि । धिष्ठनं तथा कर्ता 
करण च पूरथाम्विधम् # विपिधाश्च पृपद्नेष्ठा दैवं चेवात्न पथ- 
मम् ॥ शरससरादसनोरयव कर्म भारभते नरः; ॐ न्याय्यं बा 
पिपरी बा पश्वो तज हेव इते गीताया कार्यमात्रे प्रति प्य 
हेय उक्ताः 1 तनायिष्ठानं चरीरप् । कर्तां जीवः । करणं 
याह्याभयन्नसमर । चेष्टाः मागाद्विपायुरर्मायि । दैव काठकर्ममग- 
बदिच्छादि । ईरः सर्वभूताना हदेगेऽज्ुन तिष्ठति ॐ भ्रामयन् 
सरवभूलानि यन्तास्दानि पाययेति बार्पृद्न्तर्यायी बा दैवपद्- 
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वाच्यः । देवानां परमूरो देवमिति तत्तदिन्द्ियाभिष्ठातासे वा । 
एषं सति ्ञानजनकरमनःसयोगादिदेतमूतक्रियायामप्येतान्वेव कार- 
णानि तत्राऽयं क्रमः । दैवानुकूद्येना ऽन्तर्यामिणा मनललत्तत्कार्या- 
ऽथ मरते । तच्च इन्द्ियोरणाय तत्तादिन्दरियेण दस्यते ! तन 
तत्तदि न्दियदेवतायुकूस्ये विपयसश्टैरिद्रयेः स्वावच्छिन्न मनति 

पू निर्विकस्पकमुत्वायते । तदिन्दरियदेश्ने वुदधर्ठीसिः । ततो 
बद्धघापि त्तिद्रारा तदयुग्रहे सविकस्थकं भवति । चाक्षेषेतु 
नयनक्गिरणा पिपयपर्न्तं गच्छन्ति । श्रयन्ते तु किरणाभा- 

वादिन्द्िपिण सह विपयं मनः पाप्नोति । तद् करेण स्ववा 
निर्धिकरकं सत्रिकस्पक्रं च तत्तदि न्यषद मनति उत्पद्यते ! 

ज्ञानद्रयेऽपि विपयेद्धियस्पर्ादिक व्यापारः । तत्र सविकरपन 
ममेयानन्खाद्नन्तवपिधं भवति । ततापि कारणान्त्रसमवधनिन 
सेश्षपविपयीप्निश्चयस्मृतिमेदा जाग्रति भवन्ति । यथास्तम्भवं 
स्वप्रेऽपि ते । सविकटपकजन्पदानोपादानबुद्धौ तु मिषः । 
इन्दियै्विपयाकृटेयक्षपतं ध्यायता मनः > चेतना हसते बुद्धेः 
सम्बस्लोममिव ददादिति कस्पाद्परिन्दिपाकर्षः 1 ततत्तेमन- 
सः। तचाणुद्धमिति तत्र कामोपत्तायुपादानवुद्धिः। तादृशे मनानि 
द्ेषेसत्तौ वु दानयुद्धिः 1 न चेदममरयोजकम् 1 कामिनीकुच- 
ऊुम्भदकषन।दौ चक्षुष, कीतादिकारेपूष्मादिना चचो, रागादि- 
युक्तगीतेन श्रवणस्य, चन्दनाष्िगन्येन घ्राणस्य, मक्षितस्यावि 
दध्योद्ः पुनरास्तराद्नेन रसस्य तैश्च मनप्न आकरपेस्यानुभव- 
सिद्धलात । मनस्तश्च सूपद्वय-- वाह्यमान्तर चति । वृतीयस्कन्पे 
तन््वस्तुतौ पराहतान्तर्मनस इयस्य सुयोधिन्या स्थितष् । तवा- 
न्तरं येन विपयेणेन्दियद्राराछरष्यते तद्विपयिणी दानोषदानबुद्धि- 

भवति । येन ठु नाछृष्यते तद्विषविष्युेश्ना बुद्धिरिति युगपन्नाना- 
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बुद्धिस ! नच तन वेगाद् योगपद्याभिमान एवेति वास्यम् । 
पका पुर्तकदने युगपन्नानाक्षरपिप्तास्थरे वेगाड़ीकार- 
स्यानुमयविशुदधस्वाच । अतो ूपदरयमेव युक्तमिति । यदा मनसौ 

९नाकर्प्तदोपे्षाबुद्धिः । अन एव तस्या न स्थिरम् । अभ्य 
साग्रभाव्राव । इदञ्च सर्वं जानमन्वःकरणाचध्याप्ालीव्रासा 
सरिपन्नभिमन्यत इयस्य ज्ञानस्य रौकिकानामत्मपर्मेलवादं 
शति । अन्तःकरणाध्याप्स्तु हृदयदेशे जीवस्यान्तःकरणानीं च 
स्थितल्रात्तेषु तस्तिदिम्बे तप्य प्रतिविम्बप्येद्धियेषु पतिबिम्बा- 
न्तरे शृन्द्रियाध्यासच्लस्य देदे प्रतिविम्बे देदाध्यासश्च भवति 1 भ 

तिषिम्बश्च तसक्राश्षस्प तेषु संक्रमेण भवति सूयस्येव, नतु यख 
स्थ पक्िभिमतजेणेति निर्णीतं, यपाजरष्य आभास् इसत वुती- 
यस्प मदत्िशञेऽप्याये । एएखज्व पूर्वकृतस्य मारन्धकर्मणः पर्वर्प 
जाग्रति फलभोगो भोगैः क्रियमाण आहारश्रमादिभेर्यदा निद्रा 
भवरति। तदा खापललप्ररत्तिः। तत्राय हद्यदेशान्निमखय दिवाभि- 

धानाघु शुठनीलदरितखोहिनपीतरसभताघर केशसहक्षभागवदभ्यी- 
घु द्रामप्तति्तदखमरूपाकःसु तस्यां तस्या विदीशरेच्छादिषशेन 
अन्तरवीहःकरणान्याद्ाय परितेते । वदा चेतन्यस्तकीचनेन बहि" 
रिन्दरिमेणु पनास च प्रकाक्ाषंपाच् प्रदिविम्बो न भवति। 
उुद्धयदकस्पारेव तु भवति । वदा बुद्धिसाहेोऽहङ्कासध्यसिन 

स्पराप्र परुखदूःखादि अुदक्तं । तंत्र प्रकादो भगवतो, विषयश्च 

मायिकः, भागे बुद्धिः करणे, मोगश्चाहृारे । यदा पु्वनिदरया 
तमत उद्रेक ईदेव्डादिवरशाद् तदाऽय तैः स्यः सह पुरीतति 
मविशति ! पुण्डशैकाकारो मत्िपिष्टो हदयम् । तद्रेष्टिना नाश्यः 

युरीतच्छब्देनोस्यन्ते ! तदा पुपुक्तिः \ कदातिद्धगवदिच्छया 
तस्य हृदवस्यान्नव आद्यदान्दुदाच्यः परमासाकत्र सम्पद्य द्ते। 
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द्विवि यामपि घुपु्तौ क्ीसंसरगाद् दुःखामावः 1 द्वितीयस्पा 
परमानन्द इति विशेपः ! ततः पुनर्मगवदिच्छादिवगन प्रमास्मनः 
सकाशाद सर्वेपां माणादीनामास्ान्तानं व्युष्वरणम् 1 ततो 
जमरणे खस्थानस्थितिः । पूर्ोक्तरीया तच्तदतुभवादि शेति ॥ 

नैयायिकास्तु- आसा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इ- 
न्दरिपमर्थेनेति क्रमेणाजन्येव श्ञानयुखथत शयातमर्मत भन्यक्ञन- 
श्पाह्ुः । तन्तु श्रुतिषिरोषदेवापासमर । विभोर्मरवयवस्पाप्मनः 

संयोग भति ककरलायोगाच् । नचान्यतरकपमेज एव पयोगसत्र!- 
स्विति वाच्यम । मनप एव कैष्वापताव् । वसपैव क्रियाश्रय- 
सराव 1 जीवर युण(यीनत्वन कर्वृत्वायोमादिति ॥ 

मायावादिनस्त्-- बरह्मात्मकमेवं पानं स्वीकृ बुद्धौ दस्य 
मतिविम्बे तस्येव व्याहारिकिङ्ञानवं चाद्धीष्टय चिदुपरागावरण- 
भहवाभिदामिम्पक्तिपक्नाज्ीवस्प किचिण्ड्खायाहूः ॥ तदप्पङ्ग- 
तपर ॥ मतिविम्वस्य वक॑दुमृशक्यताव् \ वह्मणो नीरूपत्वात् } 
बुद्धेश्ास्च्छष्वाव् । दु्पणवव् किञिदेषावच्छिन्न्च्छतवमद्ीष- 
साकाशास्यष क्षणः प्रतिषिभ्बाङ्धेकारेऽपि वर्षभ; एच्चिद्ा- 
नन्दरूपेन सदानन्दयोरापे प्रतिषिम्बपातात् । नचेएटापत्तिः । 
जञानवत्तयोरपि भानापत्तेः । सर्वदा संेपामन्तः्ररैरस्यसर्वन्नाना- 
पत्तेश्च । मतिविम्पाधारल्वयोग्यायां इद्धो ज्ञानष्येवान्तराणां 
नाङ्यारदौनापप्तननिदिवलनं तसतिदिम्वेऽपि वाघकामावाव। कि- 

अ।विच्ायां नह्मपतिविम्बभूतानं जीवान व्यापकतया स्वतः 
पर्शपदार्थसखएटतलाद् वाधक्राभवेनाविद्यायापपि सर्वमातिविम्वसम्भ- 
मेन तत्तम द्वियणीङृख जति स्र्ववादार्म्पापन्नस्य घ्रद्मण एव 
तेषामपि सवैषमृष्टवाव साक्ित्वास्व टि विनैव स्वदपनेतम्येन 
स्रीनिभाप्तकनायाः शक्यवचनलेन वद्मवद् सर्वेपां सर्वदता 

१७ 
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स्मात् । नचान्तःकरणमेदेन मपातृगेदात्तदनापक्ति; । व्यापक 

सेन सरपं स्वान्तःकरणतंमृषटवया ममातृमेदस्याप्यक्रिचिकतर 

लाव । ससगनौस्ये पफस्यवेकान्तःकरणवेरिष्ययं नापरस्ययत् 

देखमावराव् 1 अदृष्ादीनां हेहुनाकृपनस्पाप्यनेनैव न्यायेन निर 

मिव पक्यसराक् । नतु दूषणग्राप्तानास्तु व्यापकनिकजीकताद्ः) 

किन्तु ग्यापक्रैकजीनवादऽस्तु । वथाच तस्य सर्वङतायागिषप- 

सिरितिमेव । सत्यमिष्टपततिः स्याद् यदेक्तैव परवता स्यि । 

न चवक । अविरेमेभेकस्यैव सर्वशरीरापिष्ठनि सर्वत्रानि्योपहि 

तस्य साक्षिण एकल सीनरोपापौ सर्वेभरतिविम्ेषु संसृष्ट 

अ्मण इव जीवस्यापि स्वषु मतिविम्बेषु सर्वहताया वाधकभा 

वाव । नच बरह्मप्येकत्रैव सर्वजन न सर्वन्ेति वाच्यम्) वह्मभिष्णु 

तरितरादिश्षरीयऽच्छेदेन सर्वहतामनिपादकश्ाञ्चवि सोधापाताव ॥ 

नचातियोपाधौ स्ैप्तिविम्बेऽप्यन्तःकरणमेदेन भमातरभेदाततात्र- 

कटस्यस्थेव कषान भ्रमातुरिष्यतीति न मर्वत्र सार्वहापत्तिरिति 

वास्यम् । ममाजमरदे करणभेदस्येतर सा्ष्यभेदे भमातृभेदस्ाप्य- 

एपरयोजकत्वाव । सर्वत्र साक्षिण एव भास्तकलाव् । नच त्या 

इत्िद्योपदितदयण न साक्षि विन्सवऽन्वकरणोपदहितरूपेण । 

तथाच द्पमेदेन साक्षिभदात्न सर्व्गापविरिति वाद्यप्र । अभ" 

योजकल्ात्ाचथा स्यपि हृदयनादीमष्तीनामान्तराणामन्तः करे 

अतिविम्बितानां ज्ञान सस्य निवौयमिसान्तरसवेहताया दर्मा 

खात् । ननु सर्वेषा मतिविम्वो नास्मराभिरङ्ीक्रियव इतिचेन्मनम। 

यद्यं न लीक्रियते, कस्तत्र हेतु.। न तावदस्ति । अविद्याया 

ख्यापकल्यात् । नापि विम्व्ाचोकत्तेयोगाभावः । सूयदेतियमान- 

खात् । अन्तशूहमतदू्पणमतिविन्वितसूरयमकातोनाऽ ऽ न्तस्वस्वा 

भदिदिम्बदर्भनादिदह्यपि जीवधेतन्यपकादितान्तःकरणततमृष्ट जः 
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म्तरकिम्ब आलेकान्तरसपोगानपेक्तणात् । जीवयैतन्येनान्तस- 
काशानद्ीकारे परक्नासनसृष्टान्तःकरणनद्धपीदीनामप्यननमाप्म- 

सद्भत् \ मते च तदवभाति तदरदेव तत्मृष्टानापप्यत्रभामाद् जह्- 
इू(रादितद् हृदयनादीममृतीन्यन्यनुसन्धीयेरन् । संस्कारापायक्र- 
स्पाव्रभापतस्य तुस्पत्वाव । अयैकमतिविम्बावरुदधे दर्मणादविम्य- 

स्म् पतिविम्ब्ादरनाद् व्यापकजीवावरुदधेऽवरिदादानितरषा परति 
विम्मरो न भविष्यतसत्रयेध प्छ प्रतिविम्बाभतरि हेतुरिति निभा- 

वपते । तद्प्यसद्धतम् । एकमनिषिम्यावरदेऽन्यमतिविम्बलदा न 

भवति यदा विस्वान्तरं पूर्वपिम्पन्यवरधेयं भरति ¦ इह तु व्रस्मणो 
भ्यापकत्देन परिच्छिानां सर्वेपां वत्ान्तर्वर्तिसेन तद्व्यवपेय- 
तामावन्न जीवेन तसमतिविम्बव्ररोध इति दुनौर एव पर्वे भ- 
तिधिप्य इतति 1 नलु भवतु स्वपा परतिविम्बस्तयाप्वे न॒ जीवस्य 
सर्वह्तापततिरमविन्ी । जीवकताक्षिरादस्यानङ्गीकायव् । तथा सविं 
कूटस्थपरेतन्यं बा जीवाभिन्नं सर्वपखग्भुतं यदं अद्येव वा परमेखर- 
स्थेम रूपान्तरे वा सप्ती भेव्रिप्यति 1 तस्यतु मरबरतेऽप्यदो- 
षः । शव्िस्तु यथा स्वगतं गोल्वमामान्यं स्वमावदेहरादिषद्गि- 
रेवामव्रेऽपि सास्नाददिमदन्यक्तौ सज्यते वथा विपयादौ सन्नपि 

जवः स्वमावादृन्तःकरण पव पसंद्धञ्यते । यद् चन्तकरगपरि- 
णामो रततिरपा नयनद्वारेण निर्गमय चक्षुरदिमवज्करटिति दीर्थम- 
भाक्रररेण परणम्य विपये प्राप्रोति तदा तमुपारुद्य जीवक्ते वि- 
पयं गोचरयति । केवलन्यदाष्वस्य हणद्रेरयःपिण्डममारूदात्रि- 

दाद्यघ्तरव् केवरजीवयेतन्यामक्ारयस्यापि घटादेरन्ते करणदच्यु- 

पारतत्मकाहपसं युक्तमिति विदुपरागायेतेन खत्तिनि्गममपेकष्प 

दतिमद्ष्टविषयमात्रावभात्तकतावः तस्य किचज्डधसमुपपप्स्यत 
इतियन्मेनम । एं स्मववादेन समाधरानेऽपि जीवस्य भकराष्म्- 
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तिविम्बलाद्वरिच्छिस्गतरे च हइनस्पलाद् स्वम घयन्स्योतिषरुमः 

तिप्दनाच्च मकाशिषूपतेन स्वग्र श्व परोप्षरतातित च ूर्वप्वा- 

ऽनादितेस्कारयशादेवेन्द्ियं विनैव हर्युपपतेर्हानिन्धियागि देथैव 
स्थुः ! किञ्च । अयःपिण्दस्तमारोहेण दाहकस्यागनेः स्षात्षषट- 

एद्कत्वदग्रीनाद् उन्छुपारोहेण भका्षकस्य जीवस्य साक्नाद- 
न्ताकरणपदषटमकाकषकरत्ं तरां घुवचमिसन्तःकरणे मतिविभ्बि" 

तानां मकराक्षोऽप्य स्पदेषेखधिकं तत्रानुपव्रिषेत ) वस्तुव 
मपि गोलस्य सकखगोष्यक्तिष्विवैकस्यैव जीवस्य पर्वाम्तःकरणः 
संपमस्य पक्तव्या, तथा सति तचदन्तःकरणदत्तिमिर्गेण 
तकद्विपयमाक्ौ तत्तद््टस्युपा्दस्य जीवस्यापि तत्तद्विषयोपराग- 
सम्भवाद् सर्वहत्तिसंखषटविप्रयाणां गरोचरीकरणे श्ाधकामतिन 
फिखिश््त्रस्पालुपपश्चतमेद । अतो विष्यव्रिषयिमाको वा, विः 
पपस्तभिदहितजीकयेतन्पतादारम्पापदत्तिविपवत्तयोयद्वारको जीम- 
विपपयोः प्रम्पराप्तम्बन्धो वा अन्तःकरण इत्युपादानप्य जीव 
स्प टत्तिपिषयत्तयोगजनितः कायीकाधत्तयोगाद कारणाकारण- 
सेयोगात् पाक्षत्वयोगे बा, अन्तःकरणोपदितस्य विपयव- 
भापकथेतन्पस्प मिपयतादासम्यापन्नवह्मधेतम्यभिदाभिन्पक्तिदय 
प्रिपयताद्ारम्यस्म्पादेनं बा, अन्यदा यक्कियन विदुपरागतेनाः 
मिधिरिसतं वस्य सर्वस्य ठत्तितप्रगीजनिततरेन दत्तिजिनकानां चा- 
न्तःफरणानां पर्वशषरीरव्यापरुनीवसेख्एतेन वेषां सरदश्ननप- 

त्तिरनि्वथिव 1 तत्राप्यनुपदोक्ते विपयवादारस्यप्तम्पादनपप्ते परतर 
स्य ्े्द्नेऽहे चेन इसाधाकारकङ्ञान।पत्तिरयेङ् पातीति फ- 
स्गूल्येपैनानि करपनानि 1 

अग जीवः सर्वगतोऽप्यगियाटनत्वात् स्वपमपकाशषमान- 

तेपा विषयाननवमाह्तयन विपमिश्पे रसुपरायादावस्यतिपे- 
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धानेन तैवाभिन्यक्प्तमेन चिषयं भरकाशयवीस्यादरणमद्पक्षः 
किचिज्डसार्थमालम्ब्यते तदाप्यावरणस्य शृत्तयुपरागतिरोभाच्य- 

स्वाजति इत्युपरागे तेनादरणमद्धे सौन्वःकरप्तखो जीवम्त- 
तद्रपयेष््रभिन्यक्तसत तं विषयं मकादयेदेवेति न किश्चिग्ह्षो- 
प्रपत्ति; \ एव्र चेतन्यमाघ्र(वरङाक्ञानस्य खयोतभकशिन मदा 
न्थकारस्येव क्तनिनैकदे शाज्ञानना्ओो वा, परमद समेन बा, भीव- 
भटवद्पसरण वा, चेतन्यमात्रावरकरयाप्यक्ठानस्य ॒तत्तदाकारट- 
तिपतमृष्टावस्यविपयतैतन्यानावरक्लखामाव्यं बा, मूलाङ्ञानाय- 
स्थामेद्रूपान्नानान्तरनाक्षो बाल््यो तरा यः कश्चनावरणभद्नो नि- 
रुच्यताम् 1 सत सर्वोऽपि र्युपरागजन्य पएतरेति जाति शत्युपरने 
ू्ोक्तरीरया सकान्तःकरणसस्रषटस्य जीवस्व समरदगतेवायातीति 
नतेऽपिं सोचिष्णवः पक्षा; 1 नस्वेकप्िन्नपि जीर जन्मान्तरमापनन 
पूरैनन्मातुसन्धानादषनाच्छरी रदस्य घुखायननुसन्धानमयोजक- 
तं क्टप्रमिति स एव किञिञ्ताया अपि पयोजको भवतु 1 
तथाच व्याप्कस्पापि अिघ्य शरीरान्ते शरीरान्तसीयान्तःकरण- 

स्यादििर्ञनं न भवरष्यतीति न स्वेषां सार्वंहापात्तरितिचेन्न 1 
शरभे स्यानमुतन्धानमयोजकताया योगिरायस्यूहे जातिम्परे 
मूतादौ च व्यभिचारेण वस्य फिचिश्ड्ननायामप्यतन््रलाव पएतेने- 
घ भोगायतनमेदस्य विि्टोषाभिमेदस्य चानवुसन्धानमयोज- 
कत्वे परास्त बरोध्यम् । उद्यदायु प्दोरदण्डाः परतिनस्बक्षिरोऽक्षि- 
भिः # प्दयन्वः पातयन्ति स्म कवन्धा अप्यरीन् बुधीति 
भासते मूतार्थकादाच । नच योगिपरमृतिषु मभाव्रति्रिनेणानु- 

सन्थनेऽपि पूरबोक्तोपाधीनासुत्सर्मनस्तथातान्तानलुघ्न्धानमपोन- 
हानिरिति काच्यर। दटूु व्यभिचारदक्षनाव्] एकन तया दने 
प्षोतपाकानचुपरन्धानतन्यस्वाविधातः गरभावकिदयेपममकधानत्रशात् 
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करणयितुं शक्यते, न तु दुषु तथा दुकषने । अनो पतुष्पगिरेषेषु 
मवुष्यादुतकष्टपोनिषु स्वेषु च पू्रन्भीनङ्गानस्य तत्र कत्ते 
शरास्चस्य मामाण्याद न पृररेक्तोपाषीनामननुप्तन्धानतन्नलं स्री 
यः । नाप्यन्तःकरणमभेदस्य तथालम् । दषटिनूष्टिविदे पूरपूर्वस्या- 

म्तःकरणस्य नषटतेनाग्रिमाग्निमस्य तस्य भिक्नस्वाद पूरवटष्तु्त- 
न्थानामात्रपसङ्गाव् । सस्क्येन तत्समर्थने त॒ अन्तःकरणमेद- 
स्यापयोजकलाततत्द्म्व करणेरस्य पर्ह्ताया एत्रापत्तिः । अ" 

न्तःकरणग्ैनायेन समर्थनं तु पजत्केनालम्बनकरपलाव् कदयं- 
मेवं । पष्देन स्ट्शामि, कणीम्या, श्टणोमिः चेष्ठुषा पवपामीति 
वाक्षकरणमेदेऽप्येकस्य ज्ञानवत्तेन तेनान्तःकरणन तत्तन्नानाभी- 

ख(दिज्ञानस्यान्तःकरणवेनायेऽपि पत्रचलाव । शृषटिदषिष्दमाः 
लम्न्यान्तःकरणैर्पाऽद्वीकरारेण समर्यनेऽपि वदिःकरणनात्य- 
स्पाप्यप्रयोनकतवादुक्तदू पण निर्वाधमेव' नच फलव्रलान्नान्तःक ए 
णभेदस्याप्रयोजकरस्पिति वाच्यम् । फरवरस्य पराधनमेदक- 
सपनापातप्रयोजक्लेनान्तःकरणमेदकर्पने अप्रयाजक्रतराव ।फल- 

वेन जीरमेदकस्पनेऽपि दोपाभातराव् 1 अतो न्याप एकः 
भतिपिम्यो जीव इनि पक्षे कथमपि न पमहगतापत्तिपरसिदारः। 
नपु तर्छस्तु नानाणुजोववादरः । तथा सयन्तःकरणे प्रतिविभ्वित- 

दयेतन्यश्धपस्य जःवस्प परिच्छन्नयेन सर्वससर्मामायान्न सर्वहताप- 
त्तिर्भपित्री 1 वरिपयप्रकाश्षस्तु विषयमंश्रषटरत्तद्रारा तदागघलिल- 

स्य कुटयाष्राय केदारमन्वििक्यरदिपयायच्छिन्वष्मनेवन्यभिदा- 
उभिन्यक्ती मदिप्यनीति फिलिन्छतरयुपपप्स्यत इतने । नेद युक्तं 

भाति। पिन एको द्रष्य भयनीति श्रुया परपुप्तत्रेप जीव्रबह्मणो- 
रेदीभानश्रवणाचद्धितरय नदूपगो श्रुतिपेसमाज्जाग्रदादी व्यब 

करेपधेपिद्यमागलार्न दृप॑णत्तस्व दिम्बमतिदिन्तरपोरिवि जीव. 
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अह्मणोरमेदस्यादरक्यवचनतवान्। पिच जीव्ह्मणोरिदानीममेदै- 
ऽन्पोन्पधर्पविनिमयाद् ब्रह्मणो ऽस्पन्नता ऽन्यस्य सर्वता चापरस्यत 
शते नोक्तदूषणोद्धारपम्मदः । यदि च विम्बमूतं विपवािष्ठन- 
चेतस्यमेत्र साक्षादाध्यास्तिकपतम्बन्धनामाद् विपयपरकाशकमिय।- 
्पाप्िकत्म्बन्धोपठक्षितचेतन्पात्मना जीतैकीमायो, नतु वि- 
म्बलविदिष्टर्येगेति भेदस्यापि सद्धागरान्नक्तदूषपणापत्तिरिति 
विभाव्यते तदापि द्रिपयताद्ाप्म्यापन्नव्रह्मणा सेकीभावोऽस्य 
जाति ए्रेत्ति अहं घट इयाकारकङ्ञानापत्तिः । अध्यापेनान्तःकर- 
णतादात्म्पापत्याऽदमिति ज्ञानेवद् । अन्तःकरण पमीणा इुखा- 

दीना सरस्ििन्नभिमान्वद्विपयधर्पीणापप्यमिपानपरषङ्गः । अयेषट 
इयादिङ्ञानाभाव्रश्च स्याव 1 यदि च त्ििपयावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं 

1 विपवततेरष्ठाया रत्तस््रभागे विपयमकाशक मातिविम्बमपरयतिःतस्व 
भतिविम्वस्य जीवनैकी मपरे विपयममितिरिति विभाग्यते तदा तुखु- 
तरामपतद्नतम् । बस्न्तरावरुदे दपणादे पतिविम्वाद्षानात्द्रिपय- 
संपृष्टेऽग्रमग त्रद्यपतित्रिम्वायोगद्विपयमकाक्स्येवामावमपक्तेः। 
किञ्च मतिविम्बार्षक्र चेतन्यं यदि विषयाद् वहि्तदा तस्य रचि- 
संमृष्टत्ाद् प्रतिविम्वयोगः । यदि च वरिपयान्त्तदापि वि- 
पयेण च्यत्रधान।व् तथा। यदि विपयाद् दृ खवर्विनस्तदा विपयाव्- 
च्छिन्तलस्यदायोगः) सिच, अन्त.करणो पापिपरिच्छिनपतिषिम्ब- 
स्याशुलादृष्पद्ने दत्तद्ार-तस्य निर्ममाव माणानामपि निर्म 
मापत्तिःनयुतकर.मनतं माणोजनूःक(मरीति श्चुनेः। किञ्चे कस्पनेक- 
श्रारणदे गोखद्रास तैजस तमतो दत्तिरूपपरिणामस्य निर्ग- 
मदिव भमा टत्तिविपयचेततन्यमेद् मिद्धधानिपयमकासतम्मवे गो- 
खकातिरिकतेन्द्ियकल्पनापि द य स्यादतस्यद्नादरणीया फते 
पक्षाः । सुतेन ममाणयेनन्पस्य पिषपच्छिनिचेनन्यमिदरो ज्ञानस्य 
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भरसमप्नत्वभयोजकं इदमि निरलतप् । किं यत्र भ्रमन् धयो सृते 
त॒त्र टस्युपरजकस्य श्रमणस्य रिषयनिष्लामावेन ततथिहृपरा- 

गागोगात् तद्ग्रहणापरत्तिः । नच ततरानिर्चनीयं हञ्जस्यत् इति 
सुखेन सेद्धदणसस्मवं ईति वास्यम् । दृत्पा षराकारिकया आ- 
सरम्णाभिमवेन भ्रमणे रिजनेपस्याषक्यवरचनत्वाद् । किच 
श्या तरिपयचेतन्पमेदामिन्यक्तावपि विपयमरकाशके ब्रह्मचैतन्य 
तेत्तद्भावान्नयनपदेक्षे वदनमुभवेनेन्धिवेऽपि तदभावा इतिः 
त्रजनरस्येन्द्ियतम्भयोगस्य विपयकारणखाकटतेश्च सम्मयोये- 
णापि विषमे व्रदाधानायोगादन्तःकरणावच्छितेऽप्यदं श्रमामीव- 

ननुमराव् स चरमः सर्वत्रारन्धपतत्ताको घरेऽपिन स्याव। यमाव 
प्राप्यप्तन् षरदेयोऽु भयते तस्माततेशावच्छेदेन जायमाने प्रनो- 
धर्मद प्रानेऽ्ति । तच्चेत् प्रमातृतिपयचैतन्याभिमं स्याद तदा 
स भ्रमः सर्वादुभवगोचरः स्याद् । यस्मासेवं वस्माचश्डानं काषै- 
सूपं भिन्रेति निश्चयः । नच धक्तिरजतादिस्यञे श्वभाकरद- 
स्तो एर्यमपि रजनाध्याप्तदक्षेनदेश्चव एवावरणनाश्च इवेश्रानतरेण 

शरमविकषेपोऽपि भविष्यवीति न तदञुभवादुपपत्तिरिति ष्राच्यप्र । 
विषमे तप्तखेऽन्येपामपे तदसुभवरापचेः । अन्येषां पदरष्णां 

भूमाय हस्प तदंशवर्णनाशादस्वादि तदनदुभवरापत्तेय विषय 

भरितानरणपक्षस्पैन दृष्टता } पुरपाक्मितपते दक्तरीमा भमदि 
अमाये ममेय च वर्तुपशकपतेन परकुदीमरभाववद्ननुमवस्य प्त 
बातुमरमोदसतवस्य बपावाच्खुकरिरनतस्याप्येहनुसपलाव् । एषं 
सुल स्याप्े चादातयद्वीत पटर 
धटाकारकदस्या निरटचावपि ते र्फायरकत्पनिटत्पा चमनिनै- 
पाद्रयेऽपि पूरक्तरी या पुरूपनिष्ठतैव त्य वास्पेतिचैवन्पभिदस्प 
पू्दरेनाहिदेः। रचेङ्नाऽऽसरुतमात् करपनया दष्पोसाचना- 
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शशािलमात्रेण निषीदे विपयावरणवनानाचकसपनयोर्युहताद- 
भापाणिकलाच । एतेनैव धटावरकाङ्गानतावरणकक्तिमाघनि- 

दच्च स मितिपशक्तिनिटतिरफीति पक्षो निरस्तो वोध्यः } नैश्व- 
उयाव्रणमन्तरेण स्रपणवितषपासम्मरादावरणदक्तिनिवर्तकताया 
अप्रयोनक्घ्वाच्च । जखमरतिविम्थितष्तायोऽग्रचभरपे तु परततिषि- 

म्वप्दायेस्पातिरिक्खेन मूलक्मीपर्तिनि जले मृरस्य ततो वि- 
भक्ृषटऽग्रस्य मतिविम्बात् मतिविम्बतवेमैवावगादाद् भरमलस्यैव 
द्वैवयेन तेनावरणादिकसपनाया एवयोगादेति दिक् } अते 
जन्यज्ञानस्य इद्धियास्रयन्पातिरेकनुविधानदरनाच्छक्तिग्रहकेषु 

कोवादिपु मेप्तोप्टन्िश्विसपंविदिति सिदादिभिः सह् बुदधेरका- 
ध्येन टत्े्ञनत्मकत्वनिश्चये तेन श्रनोपचारपक्तप्यायुक्तला- 
ज्व | जन्य्ञानमतिरिकमेगेति । तदुखत्तिमनादी च पूर्ोक्तरीति- 
करेति निश्चपः ॥ 

भगवतसक्षाक्तारे ठ नेपा भनादी । तस्य ममेयवलददेष भव~ 
नात् । नायप्रासेति श्ुतातरितरपराधननिरसेनोपटक्षणिधया नि~ 
गतात् ) उत्तराद्धे वरणस्य छाभक्नाधनत्वकथने खस्थेव तुवि 
वरणमाधनलोक्तेश्च । वरणं चालु्रहः । प च धमौन्तरमेष) न दु 
फदित्सा. । यस्यासुग्रदमिच्छामीति वाक्या । स च भक्ति- 
वीजभूतःअतो, मत्तया मापरमिजानाति, भक्त्या तनन्यया शक्यः, 
भक्तयाऽदमेकयः ग्रहन इत्यादिषु न विरोधः । अवतारदशार्या च 
माँ सव पह्पन्तियाकास्किषा समान्येच्छयापि द्वानयर । नाति 
नानातरिषामिः । यथा, मर्कानामधानिस्ादौ । एवच भक्तया 
सामान्येच्छपा चेति देषा दर्मीनमर । उभयथापि ममेययर्पव, 
कारणमिति न वितेषः ! खसाधनसामम्न्यादिमिदं ीनकञानं ल- 
भिपानमावाद् 1 अत प्व, अविद्वातं विजानतां बद्तमविजान^ 

द 
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तामिवादिश्चुतिः तच्छे । मनेतेवानुदरप्टव्य श्यादषपि भम 
यथरतुग्रटीतमेव तदेमिमरेतमिति श्रुसन्तसषिरोधायानुपन्भेथिति 
श्भम् ॥ 

एवं विरोपषोधाय क्तं विनिरपितम् । 
अनुमाने लिवखन्न विषरेषोऽल्ति कश्चन ॥ “ 

` तथापि वारबोधाय मरक्रान्तस्यापि पूरैये । 
भक्रियां काथिद्एभ्रेस तस्रूपं निरूप्यते ॥ 

अनुपरितिकर्णमनुपानम्। दण्डादित्रारणाय मितीति । षधरु- 
शादिप्रारणायान्विति 1 करणव्युत्पत्तिवोधनाय केरणापिति । भ 
जोमतेः फलत्वेन स्तर रति स्वस्य करणन्वायोगाव । अतः पयु. 
दितक्ुपा्तम् । नच लक्नषणरल्वतावच्छेदकयो सयाच्छान्दमो१- 
सुपपत्ति; । अनुमानपद्वाञ्यत्वस्य रक्ष्यतावच्छेदकतेनादोष।" 
दिति केचिद । वस्ठुतस्तु शाब्दबोधस्य दक्तिग्रहाधीनतरन एषी" 
तशक्तेरखक्षणीयक्बदेभ्योऽनुपितेः सम्बन्धि करणमिति षोपप्य 
सुतनोपपर्या शङ्काया एवानुदयाततदकपेऽप्यदोपादेति युक्त । 
नलु मतिह्धवक्श्रवणे किंमनुमानपद्वाच्यमित्याकाङ्कायां तत्- 
तपे सक्षणतराक्यकयनाद् अनुरितिकरणम् अनुभानपदूवास्पमिति 

बोधो विवक्षित भति देवयाङ्धीकारे वस्याऽतुपपरिरेरेति चेर । 
अनुमानगद्वास्यतस्य श्रोनदुद्धपा्दस्वेन शरुतेऽपुमानपदारय 
तादटशवोपस्याेत्रलादेकव सदेः) शआनकरणकं हानम् अनुपि- 
ति; । आस्मद्ारणाय करणमिति । बेदान्तनये तस्य बान" 
कपतराद् 1 परङ्नदारणाय नेति } नद स्मृतेरपि क्का 
दारानुभरजन्पतेन ब्ञानररणक्रताद् उपतिवेरम्यदिश्रदमगमाय- 
स्मरणदारा सादयद्रानजन्यलात् चदूभयगारणाय स्वादनं 
यक्तप्पामति वात्यपसिद्वाने पराघ्वपद्ानदेः हष्हाल्तिवा नि" 
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वेदनो पभितेशवघ्ुरादिकरणकतेन तनातिच्याप्त्यमावरातु  सैस्कार- 
स्प चानुभवद्वष्मावस्थारूपन्वदवस्यायाशच स्वरूपानतिरेक्तत्वाव। 
स्मृतेरपि बानकरणकत्वामदिन वनाध्यतिज्याव्यभावास्व । ताव 
हैव तयोौरण्व 1 करणभूतं जञानं व्यापषङ्ञानेेति फल्वलदे- 
यवतीयतते । अतो न काप्यनुपपत्तिः । नच व्याप्निकरणकमिति 
सम्यङ् । अहतिायात्तस्या असुप्रेयजकनङताक । नापि 
खया्नि्गनजन्यमिति युक्तम् । व्यात्चिह्नारुष्यवक्षायेऽतिन्पप्तिः 

अत एते ्रायमानन्याप्तिजन्यमियपि न । अनुम्यवस्ताये विषय 

हवानात्पनां त्रयाणापपि वरिपयत्वेन जनकतया तस्य त्राहकम्या- 
प्िजन्यत्वाव 1 यद्रा, परामृष्पमाणडिङ्कटिङ्गपरापपान्यतरम्पा- 

पारकष्ठनकस्पकं शाने सा 1 तेन व्यातिह्नानपाध्यद्वानहेतुद्ानषेः 
करणलेऽपि न क्षतिः । ग्पापरेण दोपनिद्यप्ठाव । अत्र लिङ्ग 
व्यापरारपत्ेऽतीतानागतधुमान्नातुमितिरिति म्रागेक्ोपपरदितपर 1 
परामरन्पापारपक्षस्तु मतान्तरवोधनमात्रा्थः । स्याक्निषिदिष्टवे 

पतति पक्षपपवं छिङ्गखम् । प्तं च आहार्यानादा्याऽन्पनरप- 
न्देशविषयसाध्यकत्वम् । तेन तिप्ताप्रयिपायां पयामाहीयरतश्नय- 
प्रिपयताप्त्वाद साध्पनिश्चयसस्रेऽपि न हानि; । व्पात्निस्तु, 
अग्यभिचरितं हेतोः साध्यत्तामानाधिकरण्यमर । यत्र यज हैतुस्तक 
तत्र सभ्य, यच्च यन्न साध्यामावल्तज वतर हेत्वभाव इति निषमो- 

ऽग्यधिचारः । तदिशिष्टत्वपत्याभिचसित्वप । सिप्ताषयिषायां 

सयां प्राधकसेनोपफदीयमानखं हेदुतखम । सिाधायिपाविपयच्तरं 

साध्यत्वम् । एकाएिकरणरतितं सामानाधिकरण्यम् । तथाच 
छक्रषटपाव्यमिकरवि शष्ठ देवनिष्ठं साष्पाधिकररणदत्तित्वं ष्पा- 

पिस्सिरषः 1 इदमेव सांख्यमदचयरतरे उक्तम् । नियतपरमेताहिस 
उभयोरेकचरस्य दा व्याक्षिरिति 1 उभयोः समभ्याश्िकयोः छतक- 
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लाऽनिसतवादिकष्पयोरेकतरस्य विषमन्याप्रिकस्य पूमादेर्मियत- 

ध्सादिसे अन्पाभिचरितपिस्तये सामानाधिकरण्ये व्पाह्िः 1 

व्याक्िकन्दः विषः भयुञ्यत श्सर्थः 1 वैयासदंवीनादौ लक्षणाभा- 
वादाल्तिकशाख्गवलादविरुदमिदमेव छक्षणमस्साभिरादतम् । 

एवञ्च वहिमान् धमादियादौ पूमानिषठं दाशाव्यभिचारविषिष्ठं 

षहिसामानाधिकरण्यम्तीति ठक्तण्मन्वयः । अत्र प्रहानपादौ 
पेपुपरसामानाधिकरण्पदर्नाद् धूमवान् बहेरियादावतिच्यात्ति- 

वारणायान्पमिचरितमिति।अयःपिण्डादौ बस्य साध्यच्यमिचारा- 

व1 यदयप्यव्यभिचरिवतामानापिङृरण्यमान्नं तदपे, तथापि सा- 
मातािकरण्यसम्बन्थिकदया सम्बन्िडोपनाय दैतुमाध्यपदे 1 

नाप्यव्पमिचरितं हेतोः साध्यमिसेतावतेव निर्वादः । ष्यप्ितु- 
धर्मात् ! कयञिद् युणभूततरेन व्यवाहियमाण आयेयोऽयं इति 
तदरक्तणाव् । नचेवमापे परैतीवपूमे महानतीयवहिपतामानाधिकर- 

ण्याभावादन्पापतितादवस्थ्यमिति गरश्यष् । देठप्ताप्पयोरेतुताव- 

स्छिन्नपाध्पतावच्छिन्नत्वाभ्पा विरेषणीयचेनादोपाव। नच पूमा- 
वपवेषु पूपमक्वाद्रहेश्वासन्लादन्ययन्यभिचारः, पम्रायप्तम्बन्पेन 
यहूपभाववति महानप्तादौ धूमसर्वाद् ग्यतिरेक व्यभिचारश्च शद्ः। 
हतुतायच्छदकक्ताध्यताच्छेदकप्तम्यन्धावच्छिनताभ्पामपि तयो 
कीपणीयल्रावनाप्येतत्षणीये धूमे पू्वप्नणरत्तितिविशि्टगहिमामा- 

नापिकरण्यामावादव्पापषिरिते वाच्यम् । तन वैदिषएयानवच्छिन्न- 

स्वष्पावि विदरेपणीपल्लादिति केचित् । वस्तुतस्तु भित्तापयिपो- 
दयानन्तरं देतुखाभ्यभादेन तवः पूत तद्भागात्तस्य दहेरमाव्य- 
सखेन तदस्ामानापिकरुण्पेऽप्यदोपात् 1 प्तिप्ताधयिपोतच्तरत्तणालसक- 

स्णातर पूपक्नणचयित्तवाऽन्पाप्तुद्धावन तु काकदन्तपिषा- 
रदुकारि । भराषतमा च पण्डितं पूर्रोक्तरीतिकन्पाह्द्गानमा- 
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ध्रणातुपरितिदकषेनस्य सतिजनीनत्वात् । प्तेनेव बहिरोमयाव- 
्छिम्नमहियोगिताकवहुयमादवति केवखवदहधिदञेधूमद कनन व्यति- 
रेकन्यमभिचारद्मसात् प्रसिद्धा्चपाने अच्यादचिशद्धापि निरस्ता 
तेया । व्यासज्ज्यदत्तिथमीवच्छिननाभावस्यठे साध्यददनिन, सति- 
कषणे दीति न्यायादमाचस्योमयते एव विश्रा्तेश्वा एवमन्येऽपि 
विचारा खयमृद्य निरसनीया । पच साध्यायन्तामावषद- 
इतितं, साध्यदन्याृत्तियं च नातिषम् । नच, जेयं वार्यला- 
दिखदौ केवरन्वयिसाध्यकरेऽनुमनि ध्यासन्ताभावस्य पाध्प- 
वद्न्यस्य चाभवादृभ्यास्निरिति शद्खाप, । परे ब्रह्मणि, यतो 
वाचौ निवर्तन्ते अभाप्य पना सदेस्यादिश्रुय। हेयसादि निपेधाच॥ 
सर्वत्रापि केनचिद्रूपेण हेयखादिष्वत्वेऽपि रूपान्तरेण तदभावस्य 
सर्वननीनत्वाच्च केवलान्वयिद्पेवोतुमानस्वैवाभावाद । भमेय- 
स्वे परमेयस्रस्य बते क्यत्वस्व च यथासम्मवमप्रामाणिका- 
नवस्यासमाश्रययोरपिया बक्तुमक्षवयत्वाद ॥ ममेयत्वा्यमावस्य 
तत्रैव सिद्धेश्च ! माप्यदृत्तिताध्यक्े कविसंयोगी एतद्रक्तलादि- 
यादौ साध्याचन्वाभाव्रवददत्तित्वस्यान्याप्तत्वं शद्म् । द्टटे 

कपिक्षयोगे सिद्धसाधनदेनादटे चरदेदुलेन तेय दुरदुपानताव 1 
अतक्द्रारणार्थं मतियोभिग्यिकरणतेन यत््ाध्यामावे विद्रोपय- 
भ्ति तदपि सुभव । यद्रि, हेदतमानापिकरणा यावन्वत्ते साध्य- 

सप्मनािकरणाललत्तं व्याष्धिरिति रक्षणं; तदपि यावक्वस्याने- 
कपदाधयारेनसेन अपिप्नावुद्धिविकेपविपयस्वर्ूपयावच्ाद्ीकरे- 
ऽपि अेक्नाबुदधेस्यमयम् एते सई इयाकारकेन तत्तवपदम्यतरिपय- 
कतयानेकपदा्ैयटितत्वानपायेन मतिपत्तिगौरवय्तमेत्र १ -याव- 
षदृस्व व्याप्कखरूपतेऽपि व्यापकत्वस्य तदरनिष्ठसन्ताभावाम- 

तियोगिलष्पतया अमानद्रयन्विदेनोक्ततुल्यकक्षदरष अत पतद् 
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वेक्षयादेतुमभिषठासन्ताभावापरतियोगित्ताप्वसामानापिकरण्यं श्या- 
परिरिति रक्षणं पूर्ोक्तविवक्षामातेरोव निर्वहतीति वदेव साध्विति 
दिक्॥ शङ्कर चा्यास्तु गोपालफुटिकायां भूपस्य सतेन वहेश्वा- 
ऽस्ेन् परासिद्धासुमाने उ्पपिचारं दग्रीयन्ति। नचाविच्छिन्रमूला- 
ऽभ्॑रिलहधूपरेताया पए हेदुस्वमिति चिन्तापण्युक्तमपि सम्पद । 
स्वरपपूमिनान्यत्रनुमियलुदयापतेः । नाप्यविच्छिननपूरप्वमाज- 
मन्न पिवक्षितमिति युक्तम् । गोपाटफुदिकायां तथास्ेऽपि बहय- 
ऽभावाच् \ नचोतपत्तिदेशरपव मूलतरमतो न दोष इसपि युक्तम् 1 
तथापि गुङीयन्त्रधूमे व्यभिचारस्य दुरबारतात । गुखीयन्नान- 
गख दूरं गतायामेव गुलिकायां यन्तरु धृमदर्शना । नच 
तन्नाग्निलापनदेश एव मूलमिति युक्तम् } तत्न तद वपरे पूमालुप- 
खम्माव् । नापि यन्वरान्तर्देवस्तथा 1 मानाभवाद । अतो वहिः 
पूमैमोपये परविदप ततो शुखिका परविकष्यारुह वहिर्गच्छ्नेव धूपसु- 
साच्च यातीति यन्त्रपुखं वा षह्िसक्तान्तर्देश्नो वा मूे देशः। 
तेन च देदौनावसरे बेहयभावात्द्रीया नेयापिकपि्ाऽपि ज्यि- 
चारो न वारयितुं शक्य; । वयाचानिते बर्तुनि सराध्यमूते 
सध्यस्प हेतुपूर्वकाएटीनपतामानस्येवानुमितिन तु तदेशकाख- 
विद्विषा अपि सत्तायाः । निसितु साध्ये कारविशिष्टाया 
अपीखादि वोध्यम् ॥ 

मछ्ृतमनुमरामः ॥ तच्च सामानाधिकरण्ये भूयः सद्दा 

दानाद् संस्कारोद्षोपे स्मृतिपथमासोहति । ततत्तत्स्मरणो तरं 
हेतुः साध्यं निश्चाययति 1 यथा महानप्मदौ निशिते धूमस्य 
यहपर्पभिचरितिसामानािकरुण्य पश्चात् पनतादो दे धूमे तत्छर- 
णोत्तरं भूमो वहि निश्चाययति, पू बहिरिति । स निशये- 
ऽगुमिति; 1 तरप कारण शापमरान चिद्रप्नलुक्तम । केचित्तु लि- 
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डान कारणमाहूः ) उभयथापि सम्बन्धिग्यतिवारामावानानुति- 
तेयधायेलहानिः । अनुमान च द्विविधम् । केवरुग्यतिसतय- 
म्वयच्यतिरेकिमेदात् । तत्र पक्षत्यतिरिक्ते यस्य दतोः साध्यततह- 
चारो न लभ्यते, किन्तु व्यतिरेकन्याप्निभानर स हेतुः केवरग्यत्ति- 
शी । वाददषहेतुर यदतुपनिं तत्तथा । यथा प्रथिनी इतरेभ्यो 
भिद्यते एषिवीलादिति देदुक्षध्ययोः 1 साध्यामाप्हेतमप्रयोश्व 
यत्र व्याप्धिः सोऽन्वयन्यातिरेकी हेतुः । ताद्शदेतुक यदसुमनं वथा ! 
यथा पूर्वतो वहिपान् धूमादितिपरतिद्धानुमानमइदं द्वििधमदपि सा- 
्थपरार्थमेदाद पुनद्वत्रेषप् । तत्र खार्यं दुक्तमेवं । परार्थं म्याय- 
पूरकम् न्यायो नामादयववोधकवाक्यम् । अत्रयतराश्चाभयक- 
भायप्प महवाक्यस्यावपवा स्चैकदेश्षाः । ते च अतिवरदविवूदाहर- 
णोपनयनिगमनाल्या; पञ्चेति तेयायिकाः, कापिलाश्च) तत्र सा- 

ध्यविदिएपन्तमरतिपादकं वाद्यं मतिङ्ञा 1 यथा परैत वद्धिमानि- 
ति। तत कुन इसकाह्वाया पञ्चम्यन्तं ठ्वाप्यप्रतिपादक वचनं 
हतु; 1 यथा धूप्रादिति । कुतो धूपस्य चह्यनुमापकत्वामिसाका- 

इया धूमे बहिनिरपितव्याक्षिः पक्षधर्मता चेत्युमे क्रमेण मतिपा- 
दय 1 तत्र व्याधिकं दष्टान्तवचनमुदाहरणम् । यथा यो यो धुम 
वान् स स वाहिमान् । यथा महानसम् । पदे तदेक, पया पह 

नक्षपमिति वा इथन्वरयन्याद्ठो । व्यतिरकन्यापतो तुयो न वहिपान् 
सन् पमान । यथा ददः । यन्नैव तसैवम् । यथाहुः इतिवा। 
पक्षि व्या्िमिेष्ठोपसदार उपनयः 1 यथा वाहिव्याप्यधूमवानय- 

मिति । वथाचश्यमिति षा । व्यिरेके तु वहयमावन्यापकीभूु- 
तामावप्रवियोगिपूपम्रबानयमिति पले साध्योपसदहासे निगमनम् । 

यथा तस्पाद् बह्विपानिति । पररामस्तु अन्वयन्याहरौ लिङष्य 

साध्पन्पाप्पतेन पक्ञथपेतानिन्धियः 1 व्पतिरकव्यक्पी त साध्पा- 
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वेक्तया हेतुमक्निष्ठसन्तामावामतिपोगिसाध्यसामानायिकरण्वं ष्या- 
विरिति लक्षणं पूर्वोक्तविवक्षामातेगेव निर्वहतीति तदेव साध्विति 
दिक्॥ शङ्करचायास्तु गोपारफुटिकायां धूमस्य सत्त्वेन बहे धा- 
ऽपतन मसिद्धावुपाने व्पभिचारं दहोयन्ति। नचाविख्छिन्नमूलाः 
ऽभ्दिरुदधुपरेखाया एर हेहुखमिति चिन्तापण्युक्तमपि सम्पद । 
स्वरपधूपेनाग्यत्रातुमिसनुदयापचेः ॥ नाप्यविच्छिक्रमूडस्वमात्- 

मतर बिवक्षिदमिति युक्तम 1 गोपार्फुटिकायां तथासवेऽपि बहय- 
ऽभावात्! नचोतन्तिदेशस्थेव मूटलमतो न दोष ईपि युक्तम् । 
तथापि युडीयन्तधूमे व्यमिचारस्य दूबरप्राव् । गु्ीयन्वाजि- 
गैस दूरं गतायामेव युलिकायां यन्वुखे धूपदनाव् । नच 
सत्नाभ्निखापनदरेश् एव पूलमिति युक्तम् 1 तन तद्वरे पूमानुष- 

लम्भाव् । नापि यन्बरान्तर्देशस्तथा । मानामावाक । अतो बहिः 
पमष परविर्य ततो गुलिकां भविरयारुहय वहिर्गद्छननेत पूपसु- 
स्पाश्च पातीति यन््रमुखं वा वह्वियक्ताम्दे्ो वा मरे देशः । 
तत्र च दर्दीनावषरे वहयमावात्तदरया नेयायिकपिदाऽपि व्याभि- 

चारो न वारयितुं शक्यः । तथाचानिखे वस्छुनि साध्यभूते 
साध्यस्य हेदुपूर्वकाडीनसतामातरस्येवानुभितिनं ठु सदेक्षकाल- 
विशिष्टाया अपि सत्तायाः । नियेवु साध्ये काङविशिष्टाय 
अपीसादि वोध्यप् ॥ 

भरङुतमनुभरामः ॥ तच्च सामानाधिकरण्यं भूयः सङ्ृद्रा 

दशनाव सुस्कारोद्गोपे स्मतिपथमासेदति । रतस्तःस्मरणो तरं 
हेतः साध्यं निश्वाययत्ति । यथा महानप्रादौ निश्चिते पूमर्य 
वह्ृयव्यभिचस्तिसामानाधिकरष्ये पश्चात् पर्वतादौ ष्टे धूमे तत्स्मर- 
णोत्तरं भूमो वद्वि निश्चाययति, धुमदेशे बहिरिति । स निश्वयो- 
ऽगुमितिः 1 तस्य कारणं जायमानं छिद्रमिल्युक्तमर । फेचित्तु लि- 
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ङ्गनं कारणमाहुः। उभयथापि सम्बन्विच्पाभिचारभात्रान्नाबुमि- 
वैयथाधह्यानिः । अतुमानं च दिविधप्र । केवरग्यतिरेक्य- 
म्वयम्पतिरेकिभेदाव । तेत्र पश्नव्पतिरिक्ते यस्प देतो; साध्यसद- 
वारो न रुभ्यते, कन्दु व्यतिरेकव्याश्चिमाने स हेदुः फेवटन्पति- 
रेकी । तारश्दैतुक यदसुमानं वत्ता ! यथा पएयिवी इतरेभ्यो 
भियते प्रयिव्री्ादिति हेवुक्यध्ययोः । साध्यामादहेतमावयोश्च 
यज व्याप्तिः सोऽन्वयव्यत्तिरेकी हेतुः । तादशं यदलुमाने तथा । 
यथा पर्मेतो विमानच पूमादितिपमतिद्ानुमानमाहृद द्वित्रिषपपि सरा 
यैपरार्थमेदएद युनद्वितरिथपर् । तत्र सार्य दुक्तमेत्र । प्रां न्याय- 
पू्ैकमू । न्यायो नामावयषवोधकवाकंयम् । अत्रयतरा श्वावयदि- 
भरायस्य महावाक्यस्यावेपवा स्कदेश्षाः । वे च भरतिज्ञदिवदगदर- 
णोपनयनिगमनास्याः षञ्ेति नेययिकाः, काविलाश्च। तत ता- 
ध्पविदिषटप्षमतिपादके वाक्यं प्रतिङ्गा । सथा परेतो वहिमानि- 
ति। तत् कुन इयकाह्ूयां पञ्चम्यन्तं व्याप्यप्रतिपादकं वचनं 
हेतुः \ यथा धूमादिति । कुतो धुमस्य वह्युमापकप्वमिसाका- 

इयां धूमे बदिनिरूपितव्यातिः पक्षधर्मता चेत्युमे कमेण तरतिपा- 
द्य । तत्न सर्याक्चिकं षटटन्तवचनयुदादरणमर् । यथा यो यो पूम- 

वान.स स बराहेमान् । यथा सहानस । यदेष तदेवं, यथा पहा- 

भ्तामिति षा इसन्वयव्याप्ती । स्यतिरिकव्याक्ती तुयो न विमान 
सन धुग्त्राद् । यथा हद; । यन्नैवं त्नैवम् । यथा हरदे इतिवा। 
पप्ने ग्याश्निति्षटेपसंदार उपनयः ! यया दहिव्याप्यधुमचानय- 
पिति । तयाचायमिति वा । उ्पतिरके तु वहधमावन्यप्कीमू- 
तामादपतियोगिषूमवानपमिति पते सराध्योपततहारो निगमनम् } 

यथा तस्माद् वहिम्निति ! परामपेस्तु अन्वयन्याप्तौ लिड्स्य 

साम्पव्पाप्यतेन पक्षपतानिच्यः । व्पतिरकव्यपती तु पराध्या- 
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मातन्यापकाभावभतियोगिलेन तथालनिश्चयः 1 तदाकारश्वान्वये 
सहिन्याप्यधूपमत्ानयपिति । व्यतिरेके तु हयभावम्पापकाभावः 
भतियोगिधूमवानयमिति वोध्य इयाहुः ॥ ५ 

सौगनास्तु भरतिज्ञोदादरणास्मकद्रयवयवमेव न्यायं सवीफुव- 
न्ति1 यथा परषततव क्षणिकं यथा पटः इति । तदतिष्िषएम ॥ 

परीमा्तकास्तु तपदयवमद्गी कुवत \ रत्र शाव्रभाप्ये उदा- 
हरणादिनरिततययुक्तम् 1 यथा यत् कमे तव फट्वत् । यागोऽपि 
कम तेनापि फटता भाव्यमिति । भद्ार्तिके तु पतिङ्ञादिति~ 
सयुक्त । यधा, वेदस्याध्ययनं सै युपैध्ययनपूर्रैकम् ॐ वेदा 
ध्ययनसापान्यादपुनाध्ययनं यथेति । इदमेव च युक्तम् । व्यात्नि- 

प्षधपरतयेदवं बोधौक्यीत । पुरागेष्येवमेवं त्रयाणां भयोगद्- 
पानाच्च । यथा पञ्चम्कन्य राज्ञा, कथमतु्मीमहीति घरुयीदिग- 
तिभन श्रीकः भयुक्तम। यथा कुाचक्रेण भ्रमता सह श्रमतां 
तदाश्रयाणां पिपीचिकरादीनां गतिरस्त्येव । मदेान्वरेष्वप्युपल- 
भयमानत्वात् । एवं नक्तष्राशषिभिरूपलक्षितेन काछ्चक्रेण धुवं 
पहं च दक्षिणत; परिचरता सह परिधावमानानां वदाश्रया्णां 

सूपीदीनां ग्रहणां गतिर्स्येव । नक्षत्रान्तरे रात्यन्व्रे चोपरभ्य- 
मानलादिति ॥ अथ हेतुद्ोपह्नानार्थं पसद्राद्धेत्वाभाक्ता उच्यन्ते । 

ते च सव्यभिचारवररुद्धस्सतिपप्ताऽसिद्धवाधिवमेदाद पथेति 

नेयापिकाः । तत्र साघ्यतदमावस्ाधकतया प्रतीयमानः सन्या. 
चारः) अनैकान्तिक इति तस्थिव नामान्तस्म् 1 स द्विवियः । सा. 
धारणोऽक्ताधारणश्च) तचान्वयव्याप्या साध्यतदभावयोः साधकः 
साधारणः । यया धूमवान् बदेरेति । व्यत््किव्याप्या दादश्नो- 

ऽमापारणः । यथा शच्दः अनियः शब्दत्वादिति । नैयायिका. 
स्तु अनुपमेहारिणपपि तूीयमाहूः । तस्लष्ठणे दत्तिसाप्यक्ष- 
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स्वम् } यथा अकेशव्रान्ः दिश इत्ति । अत्र स्वरूपसम्बन्धस्य 
रस्पनियापकसात् तथास्वप्निति तदाश्रयः 1 केवराऽन्वपिधर्मा- 
अच्छिनपश्षक्तामेखपि क्वचित् । यथा सर्वमनिसं, पमेयत्वादिति । 
व्पतिरिकच्पाप्चप्रहमतिवन्धोऽन् दूपकतावीज7िति च) सराप्पाऽत- 
मानापिकरणो देवुर्विहद; । यथा मौरण्व्वादिति । अपं च स- 
सटपाहिद्धान्नातिर्टिन्यते । पले स्यधीमतिनन्धकः सलसतिपक्ष; । 
यथा जलम् ष्णं स्प्ीवर्वाद । नेष्णमतेजन्खादिति।ज्यभिचा- 

सदयन्पपरापपमतिवन्धकताषच्छेदकधर्मष्वमतिद्धिः ! ता तरैधा- 
स्वस्पासिद्धिराश्रयतिद्धि्व्याप्यलासिद्धिश्च । पले देखभावः 
स्वरूपापरिद्धिः ! घटः प्रयिवी पटत्वादिति । पाधपत्तारयिमिश्न।- 
स्त॒-- बद्धो धर्पायपमेदी सर्थलाव । न ई सरवत्तवस्य फि- 
व्विव स्वद्समसमीसतोऽज स्वरूपात्निद्धिरिसाहूुः । पतते पक्षताया 
अपाव आश्रयाप्तिद्धिः । पया गगनकमङं सुरमि कमर, सुरभि- 

फपररलादित्ति 1 अत परे कप्ररे गगतीयल्रामविः । निसमाका- 
शप्र जनवयवलादिदाकाशानद्धकारिण सौत्रान्विकं पयाश्रयाति- 

द्विरिति पार्थसारयिमिश्राः । एतद्धिन्नाक्ठिद्धिन्पीप्यत्वापिद्धिः 1 
यया पूटीपटरे धूप्रनिष्ठर्पाप्सनावः । साध्यामरिद्धिदेवम्ति- 
द्विरी व्याप्यत्वरात्िद्धिः । पन्च सध्यशुन्पतरं वापः } यथाजरा- 
दौ पक वहयमावः । भयव कटात्ययापदिषएट इध्युच्यते ) तथा 

वप्एधिरपि दोपः । लक्षणं तु स्ाध्वन्पापकसे एति सापन्य्रा- 

पकस्यसुपधिष्यति । यथा काकः उयाभो, मितातनयसाद् इसत 

दयाकपाकनतम् । यिव ह्रेषा अथमेाथनं) दितात्य्लन 
विद्धम् ! श्वा फएकलतव दि स्यामलवन्यापकम् । यन पुसूपे 

इयापत्य तत्न दारुपाकजलस्य तरैयसादौ निणेयाव् } मिवातनय- 
सस्य प्रा व्यापकम् । मैरे मिन्रवनये तद्भावाद् । एवे निक्रिद्- 

१९ 
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समपि बोध्यम् । उपाधौ दृपकतावीजे तु यथासम्भवं स्पमिचा- 
रोक्नायकलं, ससतिपघतोक्नायकलं च वोध्यम् । एौतदैपैः शून्यो 
हेतुः साभ्यानुमापक इति देतुविचार पते द्शषिताः । अमुमध्नं च 
शुतिनदशुहयेतषयक्षोपजीवेनेन लोके भगवहतरेपणे व्यददारे चो- 
पयुस्पे । तनाधे उपयोग उक्त एकादशस्कन्ये, अन्नम माग- 
पन्यद्ध युक्त! देतुभिरी्वरम # ग्मागेयुणेषिद्धेरप्ाह्यमनुमानत 
शृते । मयोगस्तु-~- श्रीकृष्णः ई खर; । अव्रस्धसावनविरुद- 
गोबद्धनोद्धरणादिकायकरैलात। यजनेवं तन्नैवम्] इवखव । यदेवं 
तदेवम् । रामादिददिति ) श्ुतिश्षसणानां तु श्ुमैव सारशब्गानत- 

प्मवागृत्र युक्ता श्युक्तम् । अधिकारानुषारेणापादतः श्रुया 
स्वरे प्रासा पेऽन्न विचारे भषटताक्त इयर्थः 1 व्यवहारेतुपभोगः 
स्फुट एष ॥ पर्मरजदीक्षितास्त॒-- बरह्ममिने सर्वं मिथ्या । वर्ष 
भिन्चलाद् । यदेतं तदेचम् \ युक्तिकारजतवरदिति जगन्मिथ्या 
पपथन उपयोगमादूः । चन््रान्तरे परस्यनि च अनिर्वचनीयरनता- 
ऽषिद्धषा दष्टन्तापनिद्धः 1 यथाकयचित् सिद्धावपि तन्मध्ये 

रूभासन्तरस्य बुद्रधाकारत्वस्पेव मयोजकेतेन बरह्मभिन्नत्वस्पाभ- 
योजक्तताव 1 यदल्ति यन्नालीयादिवाक्यैसतेपामपि भगवदरूषत्वा- 
च।ददं सर्ब यदयमासेखाद्वश्चुतिविरोपभेन देतसिद्धेश्च। देतोः प. 
तीयमानसपटिवते तोमिति घ्रूः । परातीतिकस्य ुद्धधाफारत्वेन 

पिभ्पात्वस्पास्माकमप्यमिमेतलाव । न यदिदमग्र आस्तन मवि- 
प्यदृतो निषनानुपितेमन्वरा त्यि विभाति मपैकरस इत्पादिमा- 
पयेर्न्तसा त्रिभातस्य मिस्पास्रकयनात् 1 भरयोगश्च- बह्मान्यत्येन 
मतीवग््रनम् "अम्तु 1 आदयन्नवत्चवाद 1 स्वाप्नर्वत् । नच परि- 

परीतानुमनिन हतः साधारणलरं शयम् 1 घाद्निकानां मिष्पा- 
प्वस्प पूतमेगोपपादिववाद् । स्वरे दिया संदग्यमानदद्रपरं दूर 
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देशणमनदिद््षं चालुभवतो जागरणे च्िषा देकषान्तरस्य चाद्- 
वनात् तस्तवसस्य वायतलास्वे 1! नचानिन जगन्पात्रस्य मि 
ध्याये दाङ्कुथम् । विमतः मपखः स्वोच्छषटप्त्ताकसदटश पूर्व स \॥ 
मिध्याद्षटिावे स्वाप्रिकवदिसलुमनिन) द्द् सर्वं पदयमालेसख, 
दिश्ुतिभिः, विर्व बै व्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुपाययान यपे. 
दानीं तथा च्रे पश्चादप्पेतदीटश्षमिति, वदेतदक्षय निसं जग- 
म्भुनिवसणिलषर # आविरमादतिरोभावजन्मनाशविक्रदप्वदिति 
श्रीमामवतविप्णुपुराणतक्याभ्यां चानुष्दीतेन सदृक्त पुपाम्य मि 
ध्पातमाधनेऽपि चक्षयासकरस्य मपञ्चस्य सयततापा निरावाधत्वाव्] 
मिध्यासरे चाऽदख सति दन्तेन मतीयमानत्वं, चसन कथ्यमाने 
चे । यत्तु स्वाश्नयलेनामिमतयावनिष्ठासन्ताभाचपतियोगिलवं मि- 
ध्पासमिति लक्षणम् ) तच मायादादिनापैतेभद्गायेव)न वदततत 
नाय । अनेनैव चद्मनिष्ठस्य जगदयन्तामावस्य तक्छतिषोतरत्रेन 
ख्पेण जगतश्च सिद्धः ॥ यस्व, अदिनः स्वादागासन्ताभावस्प 
मतियोपिदा # अंसिलादितसंशीष दिमेपैव य॒ण्यदिष्विति सम~ 
त्वि मदश्च) पटः पतन्चन्तुनिष्सन्तामावपत्तियोगी ! परत्वाद् । 

पटान्तरदिपति पिथ्यास्रपतायनायाचुपानयुपन्यस्तप्र । चदेप्पपद्ध- 

तम् । प्रयक्षिणैव हेतेर्वापिवलावगमाद् 1 नन्वधिषएठानच्रह्ममत्तापा- 
सन्न यिपय्वरामेति न तेन देवुदोपसिद्धिरितिचेत् । व्रह्मक्त्तेति 
कोऽयः। व्रह्मणः सत्तेति दा, त्रद्मेद सत्तेति वा । नायः । निर्व 
कप्वाभ्युपममविसेधात् । नेतरः । न चुप दयत इति श्रुतिवि- 

राधात् ! नचोक्तश्रुतिविसेधो व्मनादिनोऽति दस्पसमित्ि श" 

द्यप । त्याः श्रुतेमूलषूपपरलात् ! तस्य मरमाणवररेनामयक्षसेन 
अदोपाच्च } प्रसक्तस्य च धनद्रवस्ववद् च्स्ययरमासपकरत्वाच् । रेषु. 
स्य विपयतादपस्यान्वसभणेनैव वद पर्गीस्मकतरन्ताया अमावा- 
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स्च 1 अत् ए, ईसेत विश्रममिदं मनसो विसं दष्टं विनष्टमति- 
छोखप्रलातचक्रम् # विज्ञानमेकसुरूयेच विभाति माया स्वपरस्तिषा 

शुणविर्मछतो विकर इसादिवाक्यानापपि न पिरोषः \ गुण- 
विपतगीष्ठतविकदपस्यैव मनो पिापस्वकथनावाविकरषस्य च मनो- 

धर्मलेन तसयोजकस्य तथालेनाऽनमिप्रेतत्वाद् । श्रान्ताः युन- 
गौँदवार्विकस्पेतम्मूरुफलखप्रनवगस यत्किखित् प्रखपन्नीरयुपे्षणी- 
याः । दतेनैव विभूखध्याये, मनोविकारा प्रैते यथा वाचामिधी- 
यते इतिविभूतीना मनोदिकारस्वमपि व्याख्यात जेयम् । वाचार- 
व्धमातिनिपतद्पेणे तथास्वबोधनात् । एवमन्यत्रापि वोध्यमर ॥ 
इ्सनुप्रानम् ५ 

उपमानं तु न मानान्तरम् । सरादरपातिदेगवाक्यार्भस्मरण- 
सहकारिण चषुरादिनेष सत्नातक्ञिपरिच्छेदोपपत्तो सादृव्यज्ञाना- 
देमीनान्तरखकरपनस्यायुक्तसाव् 1 अन्पया योग्यानुपलब्येरपि 
मरानान्तरवापत्ते; । नवैवं सप्युपमितेः परोक्षं व्याहन्येतेति 
वाच्यम् 1 इष्टापत्तेः । नच चक्षुव्पिराफामेऽपि जायमानत्रा- 
वमिति वाच्यम् । पूप्रजातस्य करणन्पष्पारोपरमेऽप्यतुपरम- 
स्पानुभवप्ताक्षिकघेन पुनर्जननकर्पनाया एत्रायुक्तताव । उवेक्ना- 
न्यज्ञानस्य व्िक्षणायस्धायित्ावा अभ्युपगमैकशरणस्वाव । मान- 
सवा तदस्तु !1 अतिदेश्षबक्यास्लक्षणसेन पूं ज्ञातस्य ततः 

पृदार्धस्फुरगेन स्फुरितस्य साटर्यस्य सस्करारेण शब्दाभिग्यक्तौ 
दृष्टस गदनिष्छितपापण्यस्य बवयस्प च सदकारणं मनप्ताप्ययं 
गवयपदवाच्य इति तेज्ञासद्विपरिच्छदस्य मरिद्धपदसमभिस्याहत- 

चार्यस्मरणक्तह एतमनसा मधुसयादर्शक्तग्रहस्पेद उपपत्तेः । 
चदन समेतसददाच्पवेमेनं जानामीयनुज्ययप्तायेन मानक्ततनिथ्- 
याच्चति 1 भदस्तु--- पूर॑च्छे स्म्पमानेऽयं दवयमनार्यताद्य्य- 
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ज्ानसुपमितिः । यथा या सादस्मामिः पूर्ंट्ठा गौः स्ाऽनन 
गवयन सदशीसेव तदाकारपरष्ुः । तत्रापि जानामीचेत्रातुव्यव- 
सायाम्पानत्ततस्येव निश्चयः । सादृश्य तु निष्पकभेदसदिष्णुष- 
पादिवन्निरप्ययर्पः पदार्थान्तरम् 1 निरूपकध््तजातीयो निष्धप्प- 
ध्व एव चा ॥ क्राचदीपिकाया तु--अ्थीन्तरयोगिभिः षम्ब- 
न्थि्तामन्येस्थौन्तसस्य तादशो योगः साददयम् । यथा निदपक- 
गोर्ये क्णीद्यवयवाक्तत्सजातीया एव निरूप्यस्य गवरयस्यायपे ध्म- 
भूता इति तःपादश्यमस्वेल्युक्तम्। यन्तु तद्धिते सति तद्रतमूमो- 

धर्पवत्तं साद्पपिति \ तन्न रोचिष्णु । एकेनापि सदश्बुद्धि- 
सिद्धेभरवःपदस्पानतिषयो जनलात् । नचैव सति श्यामस्रमाचत्ता- 
धर्म्येण मातद्धमशक्योरपि सदशत्वमतीत्यापत्तिरेति वाच्यम् । 
उमरापलश्चपिरिविजद्वमतादीना मातड्मतधपरीणा मक्षे षिचणन 
तमेन भूषःपद्दानेऽपि तुस्यप्वात् । नच ते तद्भता धमी नेति न 
दोप इति समज्जपम् 1 तस्पमबेतानामन्पेत्रासतम्मव्रेन तेद्रतपदस्य 
सजायपरताया पएवौचिदखत् । मच ततोऽपि मुयासो विवक्षित 
इति काच्यम् ! तथा सत्ति मुगस्सस्यापर्यवसानेऽनास्यापत्तेः 

नचोक्तदूषणावुद्धारः चाद्यः । पिसेधिधर्मग्रहमाचस्यनेवोदधारस- 

भवात् 1 अत एवं सद्शयोरपि यमख्योयुरपयो्वा पूर्वं साद्य 
भखयो दे च दूरम् 1 छुशमवर्णादो वेसादश्यनिश्चय इति यु- 
व्यते । अतो नैपाभिकरुक्षण जातिरम्पप् । सर्म मद्धाम तोय 
सूर्म व्याप्तसमा द्विजा इयादौ तोयलादिनैकेनापि पर्वे सराम्या- 
भिनापाद् घनह्यापल्र्गगौर्यादिमयोगदत्नाचोक्तमेब लक्षण घु 
त्तमिरि दिङ् ॥ 

अ्थौपक्निस्तु मचन्ञेण अब्देन का ममितस्मार्थान्वर परिना- 
ऽनुपपद्यमानस्यो पपत्तयेऽर्थान्तरकर्पना । यथा जीवन् दैग्द््ो 
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यहे नाक्तीसन जीवनस मावस्यानुपपन्मानस्पो परपक्तये वि. 
मवकरपना । साऽपि ममाणान्तरपिपतै मीमासक्रा । 

नैपायिकास्तु-- देषो विरति, जीवत्वे सति रहे अस 
ष्पाद्धिति फेवलन्यतिरेकिणेव तक यैसिद्धे घा तचोऽतिरिक्तेस।- 
हुः ॥ चत्र पार्थसारधिभिश्रा - जीवनरतसृष्टषवामाववरहिमीववि- 
पयकरयो्ानयोरेककालिकरेन हैतुरैतुमद्धावामाराव \ नच तयो- 
नैककालिकलमिति दाच्यम् 1 वदिमौवमनन्तभाभ्य जीवनग्रहा- 

भावयोः समृष्टयोः प्रयेतुमश्षक्यसेन तत्सषगीग्रहदशायां वहिभा- 
वान्तरभीवस्य नियत्वादेव काटिकङ्ञानविषयस्वस्या नपनोद्यतात्। 
न्धे पम्ाणान्वरसरेऽपि केवखस्य जीवनस्य गृदभावस्य वा भ. 
मक्खाभावात् सप्रष्टसुभयं गपकरमियङ्गाका्यम् । तथा सति तथेव 

सेपिदा पहिभोवस्यापि भमिनलदेक कालमेव भानमिय्थोपत्तावपि 
भरमेषाभावेन मापाण्यसिद्धिनं स्वादिति चेन 1 सेपरष्ुदधेरेव भमे- 
यत्वात् । नच तत्र कारणामादः शञ्ः।अन्यथानुपपत्तेरेव कार- 
णात् 1 अन्यधानुपपत्तिस्तु अधान्तररर्पनया सप्राधियवेनो- 
च्यमानः ममाणिद्धपोद्रपोरथयोः परस्पसमहिषातः । तत्समा- 
धानायार्यान्त्रकरप्न चार्थाप्तिः । तया च समाहिते प्रवियति 
भप्मितपोः समृद्धिः ममेयप्रमारूपेयाहूः ॥ 

येदुन्तपरिणापाकारस्तु-- उपपायशनेनोपपादककरपनम्- 

पत्तिः । तत्रोपपाद्यङ्गान करणम् । उपपादकङ्चान फर्म । येन 
विना यद्रनुपपन्न तत्तमोपपाच्चम् । यस्यामावे यस्यानुपपत्ति्तत्त- 

श्रोपपादन्तम् । यया रात्रिमोजनेन पिना दिवाऽसुज्नानस्य पीन- 
स्वमनुपपन्नमिति तादृशपीनस्वमुपपादचम् । साप्रिमोजनस्याभिषि 
तादशकनस्वस्यनुपपनिरिनि राव्रिभोजनपुपपादनूम् । रःनिमे- 
जनङखनाद्पाया पपितावप्पपत्तिः कखपनति पठीसमासेना- 
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ऽयीपत्तिशब्दरो र्पते ! कद्पनाकरणे पीनस्वादि्नाने तु अर्थस्या- 
परिः कर्पनां पक्ति वहू्वीदिपमातेन वर्बते इति फरकर- 
णयोरुभयोन्लप्पद् मयोग इाह 1 तनन रुचिरम् । करपनायाः स~ 
स्मावनयरूपतन ममितत्रापोगातच् । उपपाद्यस्य वनलस्य पेदो- 
सण दणदिगरेपजन्पदन्दुलपायप्तमो जिनः पृक्षमा्मभोजनेनाि 
दवोनात् । कस्पनायाः; सम्मावनारपत्वे निश्चयाठ् । कस्पयागी- 
खसुज्यवस्तायाव मम्रिगोमीसङग्यवक्तायामाकास्च भप्ितिलाये- 
गात ! भमितिखेऽपि तेन धिनाऽसपयन्नस्य चदमापव्यायकीमु- 
ताभावमतियोनिसाद् ज्पतिरेकन्याप्तिसक्त्रेन तज्छरानस्वार्थापत्ति- 
करणस्यानुमानानावर्काव । नच सपधनेन साध्यानुभितौ न्पति- 

रेकञ्याक्षिगानस्य नानुपयोग इति वाच्यम् । बाधकाभावात । धू- 
माद् विन्वयग्पाश्नक्ानरदितस्य च्पतिरेकव्याप्येवानुभितिद्श्ीनाव् । 
नच सा्थोपन्तवाति बाच्यप्र । तस्पाः ममाणान्वर्लस्यैव दकम 
साव । अनुपिनोमीयवुव्यत्रसायदर्बीनाद तत्करणस्य प्युतासु- 
मानवेनैव सिद्धिः. अतः श्ाखरदीविक्तोक्तमेच साधीयः ॥ तन्ना 
प्येप धिरे; । द्रारमिसादाविकस्यैार्यस्प म्रमितादमुपपत्तिल- 
क्षणे द्रयोस्थयोरिति द्विखं साञ्यमिति । सा चार्थाप्ति्रधा। 
दएा्थापत्तः, श्चुतार्थापच्ियेति । तनाद्या चूदाहतैव । द्वितोपा त 
द्विधा ॥ अप्मिवानानुपपत्तिरभिदितानुपपात्तशचेति । तयो्ध्ये यत्र 
चाक्येकदेशस्य श्रदगेऽन्वयाभिधाचानुपपत््या अन्वेयाभिपानोष- 
योणपदान्रे करप्यते तज्रामिवरानातुपपत्ति; । यथा द्रारमि- 

यादौ पिषेदीसाद्दिपदाप्याहारः 1 वेदेऽपि धिन्वाजता यजेतेसन 
स्वर्मकामर इति पदाध्याहारः । नच द्रारमिखादेपवन्वयाभिधानाव् 
सू्वपिदमन्वयाभिषानं पिधानोपस्पापकपदं विनाुपपक्षपित्ति कथं 

इतं शकपत इति वार्यम् । अमिधानप्रेन करणन्युतपत्या ता- 
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सपमभ्य पिपक्षिवलेन दवारकमकादिधानक्रियासेसपीपरत्रं पिधने- 
पस्यापकेपदं विना असुपपश्नामेति ज्ञानस्य ततापि सम्मात्रि 
खात् । अभिदिताटुपपत्तिस्तु, यत्न वावयावगतोऽरपो$नुपपन्नेन 

ज्ञातः सश्न्न्तरं कस्यति तव द्रष्टव्या । सथा ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो पनेतेसन व्पारगतम्पोतिष्टोमस्य क्षणिकता खरग 
सापनतानुपपतया मध्पवसपूप्र करप्यत्् इति वदान्तप्ररिमापाकः 
रः । वस्तुतस्तु द्वारमिसादौ द्वितीयाभिदिता कर्मताऽनुपपनना सती 
खान्बयपे स्या परिमा कल्पयतीयमिदितारुपपत्तिरााभ्यादार 
पर्तमादायाद्रणीया उाघत्राव् । तास्पीनेश्वयेन कारिपतत्य प~ 
दुस्य भषतान्वयामिधानतुर्योगाव, । श्रति च ता्पयेऽस्येव 
पू मानेनान्वयोधस्म गदेव पदस्पानुपयोगाचच ! पवपेव निद 
जिता यनेतेखव्रापि सखरमस्य खर्मप्पोरधिक्रारिणो वाऽप्पाहाये, 
न तु तद्रष्चक्रपदस्यापि ! ् पायत्तास्यातु । नयेवमूहादिषोधपतत- 
प्तः शुध । तस्य श्रुयलुशयगोचरत्वाव । पूयति वा पतटचो. 
ऽक्षर यदेनदृदति तस्पाटचं नोदेदिति श्रुसाः कऋ्गक्षरतिचिक्तस्पो- 
दलाभाव ! इ्दमहमयुप्याद्ष्पायणस्याद्य« हराद्ीसादाप्दपि तथा 
बोधनाव् । करपनेऽपि, अरौ ते प्रति द्ेप्यं वा मनसा ध्या- 
यन् यदि न द्विष्याद् आसुति परति ्रूपादिति तथा ब्ाह्मने- 
ऽपि तदूवोधनास्च ! यतो यन्नापिकारवाक्ये परतितिष्ठन्ति ह षै 
हेय पता राव्ीर्पयन्धीसादौ वादमाज श्रुत तत्रापि चिक्रन्द्ः 
भनोपकारस्य पदुथोना चापूर्थल्राय श्रुसावायगेचरतवादेव 
करपद्ीयः 1 श्चुतेः । ब्द मधानलाच्च न तु सर्वत्र ! प्रयोजनामा- 
वदेति । प्प दवित्िधार्षीयमर्यापचिर्येथाययं मसन्षदब्दयोरतुग्र- 
हिका । पयक्षादिभमिताय्तानदादेदेतुस्वाव । अभ्यसादिवत् ॥ 
न तु भपाणान्तरप् । तद्मकस्य बरीयसोऽभावातिषद येए्याद्ुप- 
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छग्यः प्रामाणान्वस्छं दु पूमेव निर्प्र । अविदेतकर्मकः श्र- 
व्दनिश्ेषः-- इह बटे यप्तस्तषतीसादिष्प रेति्नमा । स नि- 
ययभिावाद ममा न मदति । निर्भये शन्दान्तर्मतलाच्छन्दं 
पएपेति न प्रानान्तसमर 1 सदादितेडययाऽ्वयवमुतश्चतादिसख्या- 

वेगतिरदकपरिमयणिनादयवभुतकुडवपरिफाणावगतिरिति सम्भवा- 
ख्पं तु तद्मिनाभावनिमिचतादनुमानान्वर्मकोष । खेकमतसिद्धि 
स्तु भयक्षान्तीपैव । चेष्टायास्ततुमान एबान्वभीवः 1 च्िः 
शब्दस्मारकलाच्छम्दे शि न तयोरपि भमाणान्दरम् } दो मे 
श्राताऽऽगन्तेति परतिमाख्ये तु छिद्धायामापिनन्पल्ेनागमानि- 
श्वापकलत्वदेवाममाणग्रिति पूर्वाक्तान्येव व्यवहरे ममाणानि। 
परमा चु उन्द् एत्ति सिद्धम् ॥ 

ननु तृतीपस्कन्पषुदोषिन्पां कापिच्ये विप्रमाणवाद उक्तम 
धरीप्येव मरमाणानि- इद्धियाणि शाब्दो मनश्च, चुः श्रोत्रं मनो 
वैखादिकयनाव् । तस्य विरोध हति चच } त्य मतान्तरर्वाद् । 
पृप्तान्तरेक्तया तथा निश्चयाद् 1 अतो न दोपः] 

अथेदं विचार्यते हानस्य प्रामाण्यारामाण्ये खतो शेते, 
उत परतः । उतमापाण्पं स्वतो ऽन्यद् परतः । अथवा परामाण्पं 
स्वतोऽमामाण्ये परत हृति ॥ तनन केचिव-- पर्वक।रकाणां स्व 
क्रियाशक्तेः स्मामाविकखादुमयपपि श्नस्य स्वरसदि वावगम्यते 
श्याहूः { तमन । ज्ञानस्य स्वविषयतथालातयात्वयायगपद्षोषना- 
ऽतमर्थताव् । नच व्यक्तिमेदेनादोप इति बाच्यम्र । कारणन्वर- 
निरेश्न्य कानस्येवोभयोपरम्मकये कया किं कदा वोध्यमियन् 
मिनिगमनाविरदाव । नेयायिकद्पस्तु दयपपि स्वमपिनानिर- 
पितं कारणमुणदोपास्पापेवावगस्यत हयः । तदपि न पेष्रा- 
खर । गुणदोषाववारणाद् प्रागन्पतरेणाप्याकारेणा्स्यानवयमे 

[क 
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हानस्य पपाथामपायदिरक्तषणसापत्तः । ष्स्तु- अप्रमाण 

स्वतः, परमयं तु पैनदङ्ानाष्ेिः ! अन्यथा ज्ञानोखाचपत्रे- 

भाधतताव्रधारणापत्तः । नचेएटापत्तिः । तथा सवन्पमिचास्प- 

ष! । अनिश्याचप्रापाण्ये स्वनः प्रष्ठः पश्चाद् कारणयुणक्ना- 
नात् पेवाद््वानादरथक्रियाजानाद्रा प्रामाण्यावगमाद्पोद्रत इवाहुः। 
त भद्स्तु-- याद दि स्वमेव कषान स्वविपयतयाललपारणे 
खपमप्तमर्ध मत् मर्यं विज्ञानान्तरम्पेतनेत वतः कारणगुगमगा- 
दुर्थकियाहनान्यपि स्वतरिपयनयाल्ावधारये प्तमर्थमपरमेत्स 1 
अपरमपि तपेति न कथिदप्पर्थौ जन्मतष्णाप्यष्यववीयेतेति 
भामाण्फगोच्छिधित । अयार्थक्रियाज्ञानं भमाणमितिचेत् । को 
विक्षेषः । अव्यपिचार इति चेश । खप्रत्रस्यायापत्तसप्युदका- 
हग्णऽपैक्ियाविङ्गानद््रानात् । अथ सुखङ्ञानपेवाधीक्रिया। तचा. 
उपथिचार्येव ) न हि क्वचिदप्यपति सुते हलङ्गनमाज्ञ । सय. 

मेतत् । न तुतेन पुत्रं ज्ञानस्य पापाण्याध्यतरततानं सम्भवति । 
अथमरागेनापि (मयामङ्गमविह्नानेन स्वभ्रब्रस्धायां पुखदशनावं । 
तस्पस्स्वितः प्रप प्रामण्पपर्थन्ययालत्कारणदोपाभ्यामपेयत 
पसबरह्यमद्गीकरणयप् । आ्रापाण्यस्य स्वतस्त्वं च श्ञानग्राह्क्रया- 
म॑स्साभञज ग्राहम्तमत । सामग्री च ज्ञातताटङ्गकानुमानमेव । ङ्गा 
ततता च ब्त घट्, इति मैतिङ्गानजन्यो व्रिपयनिष्ठः माकव्या- 
परनामा पदाय इति । प्रपोगरस्तु-- धरो ज्ञानपरिषयः । ज्ञानज- 
म्यज्गतताषारत्वाव् । परदिति । अन्र हैतुत्ावच्छदकसरेन ज्ञान- 

सिद्दिः । यद्रा ज्ञानक्रियद्रारको यः कर्तृकर्मणोराप्मार्थयोः पर- 
स्परे व्याप्तन्याद्ुत्ररक्षणः सम्बन्धः स मानमयक्तादगतः सन 
विह्गनयतुमापयत्ति \ आगन्तुककारणं विनाऽऽप्मनोऽरयं प्रति व्या 

प्ठृसरानुरपत्तेः 1 वच्च कारणे छोके ज्ञानदब्देनामिपीयत इति 
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खाः । प्रामाकस्तु । सर्वमेव हानं मिततिमाद्मेयरिवयक्वाद् 
पटपहं जानामीयाद्याकारकमेव । स्वपकाष्परेव च । तत्र यथा- 
ऽधृदिद्ञेपणं घटत्वादिकं समानपंतित्सवे्यम् । तथा जञानवितेपभं 
तवआमाण्यमपि तदिच्ि्रियम् इति श्ञानमेतर तद्वादकपतामग्री- 
खादः । कारणदोषवायकङ्गानाभ्यां रदितते सचश्टदीतग्राषं 
ञानस्य प्रामाण्यरिति चाहूः { अन्यं विक्षेषोऽवधेवः ! तथाह । 
साध्यारभृटौकिकडाक्यममोगकरारे भाविन्या क्रियाया अप्तष्येन 
तदानीं हायमानस्य ज्ञानस्य कियाकमीदिपमरगग्रह एदे जननाव 
कारणदोपप्ताहियेन बक््रानिषएटाननुबन्धिखादिसम्भावनापात्ेगैन 
वाक्यभयोगात् । ववतङ्ञानविपयविपविणस्तद्वोधनत्मर्थस्येष 
पदसमूहस्य प्रयोगेण वविपयिस्याप्यपूरवेखाभवितादृद्वाक्यज- 
न्यस्याग्ीतग्रादित्वाभावेन पदायकरणपक्नेऽपि दोपस्य तुराद् 
तस्य ज्ञानस्य प्रमाणरक्नणानाक्रान्ततिन ताद्शस्यरे इ्ञानग्राहक- 
साम्या सः प्रामाण्यग्रह सोऽयथार्थं इति मन्तन्पप्! तथा सति 
मामाण्यशषि स्मरलापन्त्या वस्य शक्तिरजतन्नानतुसयतापात्त्च । 

तथा सति मदत्तिषाभथ्यीनुपपव्िश्च स्याव । अत ईदशषस्यठे 
परतो ऽन्य चं स्वत इयद्धैरमतीमेद युक्ासुत्यश्यामः । एव न 
यर्वोक्तदिनिगमनाविरदोऽषीति दिक् ॥ 

एव प्रमागदिपयेऽनुषपादितं यद् 

यद्िमकीर्भैसुप्पादितपाकरेषु ॥ 
सशरम वद्राद्तमत्र मया दथाऽन्यव्ः 
प्रासङ्धिकं च घुजनव्रजतोपणाय ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमद्रस्छमनन्दनचरणेकतानश्रीपीताम्बरतनुन- 
श्री पुरुपोत्तमविरचिते परस्यानर्नाकरे 

प्रमाणपरिच्छेदः माह्नः ॥ 



शी।द्ष्णाय न॑मः ॥ 

अथ प्रमेयपरिच्छदः ॥ 

अथ प्रोयं निरूप्यते । तत्र तावदुमयलिद्राच्रधिकरणधि- 
चिणः, यदेकमव्यक्तमनन्वसूपं विश्वं पुराणं तमसः प्रस्ताव, शद 
सर्वं यदयपाससादिश्चुनीनां, दर्शयामास छोकं स्वं गोपानां त्तमः 
परम् । सथं ज्ञानमनन्त यद् बकन ज्योतिः सनातनम । यद्धि पश्य 
न्ति पुनय गुणापये समाहिता इयादीनां ब्द्रामनीय्न्दर्मा- 
दीनां स्मृतीनां च विचारेण यथास्थितं निचे सरद व्रह्माभिशनमेरेति 
वरहीत भमेयं ब्रह्मविदाम् । अयमेव च, न कदाचिदनीदश्च जगदि- 
सादिश्ुतरीनां, तदेतद्षयं निये जगन्युनिवरखिखम् # आविर्भा- 
बविसेमावनन्मनाशविकस्पतवरव ॥ विश्व रे व्रह्म तन्मां संस्थितं 
पिप्णुमायया # यथेदानीं तथाचग्रे पश्चादप्येवदीदशषमियाष्दे- 
प्प्रतीनां च जगतः सदैकरूपलमाविमौवादि विकस्पमात्रत्वं वदन्ती- 
मामादायः । अय रष्व्यादिकेधकश्चुतिविचरेऽपि, अपिवा त- 

मादेशमप्राप्नो येनाश्रुतं श्रुत्तं भक्यमते मतमियादिमतिङ्गया, सथा 

स्मेम्येेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्प्रयं विघ्नं स्वादिब्रादिष्छानैः, 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेाद्वेतीयं वद्धैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदैकमेवाद्वितीये, तस्मादक्ततः सज्नपयते, कुतस्तु खड सोम्येवं 

स्यादिति काच, कथमप्ठतः प्तलायेतेति मतान्तरनिद्यकरणेन, 
सर्वे खारदं बह्म तर्ज सानिति देवक्या, पुम एवेदं सर्वं यद्भूतं 
यज्व भज्यमिति मूलमविप्यद्धवदून्यवहारदशायामपि सर्वस्य व्रह्मा- 

लसलकथनेन च सर्वदा चत मेये तत्वविदाप्र नचा सिन पत्रे 
भरपञ्चस्य जन्यल्रदिमिरत्रद्यत्वं श्ङ्कयग्र । असतः सत्तासदसन्त- 



१५८ अस्यानरत्नकिरे ।॥ 

योरनङ्गीकारणादुतयत्तिनाशयो राविभौवतिरोभावात्पक्रतवेन वद्- 
भावाव 1 नाप्यानियलाव 1 प्ृतदरवखदव भपञचस्यागन्तुकसेऽपि 
ब्रह्मपपैलनपायादधैस्य यर्थितादात्म्याददोपाव । नापि पात 
त्मेदपसयाभ्याप् । अन्येषां वविच्छामावादन्यथा भाने स्व. 
बुद्धा नानापकरपनेन वश्य ॒प्रतितप्तुमदाक्यताद् । छौकिक- 
ममाणानां राजपभमाजनकषेन तस्या अपि विरोधभ्याकिचिक्त- 
रात् । शाखविरोधं भतिसन्द धानानां दृष्टदाद्चीयप्ताधनफडा- 
नापाघुनिकानामाल्िकानामविप्रतिपत्तश्च। नापि परपस्य मापि- 

कष प्रार्यक््मर \ उक्तश्ुतिविरोघापाताव । न चेद््रो माधाभिः 
पुरश श्यते, सेपा॒ वरव नसामान्यवदनेकवरशक्तिरेकैव, तथा 

वरपभपामान्यमेकमनेकान् स्वाच्यतिरिक्तान् वटान् स्वरवीजवु- 
सा तत्र ततर पूणो परन्ति्ठसेनमेवैपा माया खाग्यतिरिक्तानि 
परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्दपित्वा जिवावाभात्तेन करोति माया 
चाविद्या च स्वयमेव मवति, वाचारम्भणं विकासे नामभेयमि- 
सादिश्रुतिषिरोधः शङ्धुनीयः । आये मायाना पुरूदपद्ठानकरग- 

तथैनेष्धखान्मपुनिचास्ितार्थतग्रादकस्यास्य मन्त्रप्य अन्पथा 
्पाख्यातुमरशपयघ्राच । अन्पथा व्पारूपने पूत्रग्रन्स्यापं वै 
हरयः प्च दश चेस्यायग्रिमस्पैतद्धिवरणद्पग्रन्यस्य च विरोधम- 

सक्तेः 1 द्वितीयेऽपि तेपाऽविया जगद् सर्वमिषयुपक्रमम्ताया नद- 
मोहात्मकनगद्व्यञ्चकलपुक्ला बरवीनद्रेलक्षण्पं वोधपिसुं स्वा- 

ऽग्पयतिरिक्दश्चकलव माषनीते श्क्।रकल्वो क्तिपूकंचैतन्यदीप्रा 
तस्मादात्मन प्व त्रेविध्यं योनिलमगीयनेनासन एव बक्षपिष्णु- 
श्िवरूपव्रयोनिलपोः श्रावणान् सा दक्षयि्येव, न तु नानिघ्रीति 
पक्तस्पेवार्स्यास्मिन् वग्वेऽप्रि स्फोरणाव् । नचोक्तथुया 
षश्याना खाम्पत्ित्किल इपनाचेपा पराचिङवं दुर्वारमिति बा- 



परमेयपरिच्छितः। १५२ 

च्यम् 1 सिदे भसनो योनि तसतिविम्पादिमूनानां क्षनाणां 
मायिक्रसरेऽप्यन्रोषाद् ! मायाया अपि भगवच्छक्तिल्वम शक्तिमद- 
भिक्नत्वात्तयातेऽपि मगत्रदूषस्वानपायाव् 1 नच ताददस्वेभव सै 
स्यास्त्विति उक्रवशदुम । मायकस्य स्वोक्रष्टसत्ताकसदशतवतदु- 
सरभाविखनियमस्यन्धनाखादिषु दक्षनात्तत उणृष्सत्ताकस्य त~ 
त्सरकस्य पूययतररयाभ्युपेयस्वेन पारमाथिक्रस्य चह्यदवस्य तस्या- 
‹दण्डवारितत्वाव्। इद यथा तथा छषटििददादे व्युत्पादितमस्मा- 

भिः 1 वत्रापि मृं, यथा महान्ति मूवानीति द्वितीसस्छन्धस्य- 
चतुःशछोशी छोकष्य एुवोधिनीतोऽतमन्तस्पम् । ठेतीयेऽपि कार्यस्य 
कारणामिनलवोधनारय कावमरकराणा वाचारन्धत्वं वदति, नतु 
तेपामप्तयलरार्थमिति तद्नन्पलेग्रूजादे ावगम्पत इयतो दोपाभा- 
वाद् । तस्माद् चदे भमेयम् । तच्च व्रह्म पूं निराकारे घ- 
चिदानम्दासकं सर्वभवनत्र्थं निमित्तान्तरमम्तरणे्ाश्तो धर्मद- 
पेण, तदनु क्रिपादेरूपेण, ततः मप्रूपेण च भवतीसेकविन्ना- 
नेन सर्बधिज्ञानमरतिङ्गोपपादकम्, अदहपवदरेव ईति पञ्चसष्युक्तमे- 
कदेरितमप्यङ्गीुर्ववा भगवता व्यत्तिन निर्णीतं, पूर्बदरेति सत्रे । 
तेन भकारद्रवेऽपि ब्रह्मातिरिक्तं न ममेयम् प्रकारद्रयं च पथायथं 

सुरूयासुरुपलीरपोरपयुञ्यते । तेन न प्रियोषः। तत्र द्वितीयपन्तानु- 
सारिणी पृष्टिमक्रिया। तन बुद्धसौकयी्थं कारणकायंखद्पभेदेन 
धिशू्पसं सर्वनिणेये न्युत्पादितम् । सृष्टिमक्रिया तु द्वितीयस्कन्ध- 
छुबोधिन्या श्रीमदाचार्यचरणैवं मदशिता । चक्ष हि धर्म्येण 
भवज्द्नानानन्दक्यटच्छाक्रियामायापरङ़तिरूपेण पू मवति । नच 
सर्थदा वधा भवीति शङ्कनीयपर् । आपादकस्य हेतूमूतस्य काल- 
स्यामात्राव ! जति च काले तस्यैव नियामक्लरान्न सवेदा मवि- 

ष्पतिं १ कारस्य लियाप्क्रखं तु मसक्षतिद्धम। कान स्ष्तेष्प- 



१६० श्रह्यानरसाकरे । 

च्नानामिच्छादिश्तीनां च सदैकर्पतवं भगवान्, स्थापयतीति 
निचयाः 3 ततर कालः क्रिवाशक्तिरूपः । वोऽयं कान्तस्य ते 
व्यक्तयन्धोश्चे्ठामाहूशषटते येन निन्वमिति वाक्यात्, क्रिया्राक्ति- 
मधानयदनात्व 1 इच्छा सखाभिध्यानसपेति, अमिष्योपदेशाचेति 
सूत्र निर्णोतम् । सर्वकामः, सोऽकामयतेति श्रुतयः । तदाकार 
वहू स्यां प्रनायेदि द्विविधः । वत्राच्नो मेदकूपः 1 तेन सच्चिदा- 
नन्दधर्मा; कालातिरिकक्रियान्नानानन्दस्पाः खयं भिद्यमानाः 
स्वाश्रपप्पि पिन्दन्ति \ क्रियाचन्त शानिनमानन्दिमं च उुर्न्ती- 
सः । तदा पत भगवान् विरूपोऽपि सर्ववःपाणिपादन्तो भवन 
साकारतामापद्यते । एवे भिनोऽपीच्छया स्वस्पाभिन्नलारोचन- 
र्पया भिन्न इवाखण्डो भवतीति कार्यविचारेणावसीयते । अत 
एव तदपेक्षया कापरपस्पासताद तानि त्रीण्पपि सपाण; 
पूरोमद शसादिश्रुती पूथशन्देनोच्यन्ते । भत पव च सदुपस्प 
परसेकपयपतायितवपर । पवुमेबेतस्योरपि हेयम् । वयोरान्तरत्वन 
शीघं वया बुद्धावनारेदेऽपि सपमानयोमद्तमचाद् । अलि भाति 
मिर्मामसेन बुद्धावारेदाच्च। शक्तस्तु सदंशषस्य क्रियाख्पा चिद्- 
शास्य व्यामोहिक्रा माया । विरुज्जमानया यस्य स्यातुमी्तापये- 

ऽधुपा % विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुय इसादिना- 

वयोक्ता त्रिगुणा सा जाकर मायाया अंश्रभूता आनन्दुषूपस्य 
जगदुःपत्ती करणभूता । साऽपि, स्त रमल्तम इति नितुगस्य 
यणादयः % स्यिदिष्गनिरेधषु दीया मायया प्िभो, इयस्य 

युगाधन्यां मम्यम्विरता । स््रपमगवत्सम्बन्पाव् सपरमतिकतिष्ट- 
पसि परतिकृतित्तवापकप् । सतश्च मूरम्तपोपरि प्चायकम्पा पता 
भनति । तनो मूनदपे निगतेऽप्तरांशमूतस्प तत्र प्रवेशल्तद्ा वस्मि- 

स्नापाकति सम्पादयतीति देतकालवस्तुरूपा सती कदाचिद्धगय- 



प्रमेयपरिच्छेदः;। ९६१ 

दिच्छाया कत्यपि भति 1 न ठु तावता मूलकर्तैखम् । शुतत्िद- 
यस्स्पा शक्तः सद्चिद्नन्दशूपस्व भावततखादिषाच्या । ङ्याः 
दिकः पूष्राकरारस्य कामस्य मपश्च ! द्वितीयस्तू्पापकर्षस्यः । 
तेन श्रिप्वानन्द उत्कृष्टः । इतरौ पथोत्तरपकृष्टौ तदेतौ तं सेव- 
मानो जातौ । ततस्तयोर्र्मौ ज्ञानक्रिये भगवच्छक्तिये जाति । त- 
दा स आनन्दो ज्ञानक्रियाशक्तिमाज्नचः1 तद्ाचिदेश्षस्य शस्ति- 
सा व्यामोहिका माया अद्येति यावद् 1 सा चिदृशज्ज्ञानष्ये 
ध्म गने ते व्यामोदयत्ति 1 स तु बोधरूपोऽपि धर्बद्पङ्गानामाव(- 
व् तया उयामुग्ः । अनन्दस्य पषग्भुत्तखाद 1 तच्सम्बन्धनानन्दौ 

भविष्यतीति बुद्धच। तया सम्बद्धथते। तततो व्याकरुः सन. सदा- 
नन्दछृतप्रौ यः सत्रासा आसनयो दकशषविधमराणर्ूपस्तपवक- 
भ्ब्यत्तिष्ठति । तदा माणधारणप्रयत्नवाजीष इत्युच्यते \ सद~ 
ग्रा्तु क्रियाक्तेगनसादन्पक्ततामापद्यते जडश्च भवति । पश्चा. 
न्मूलमुतकिपशामिः क्रिसाभिर्वयाययं शररदिशूपेणाभिव्यञ्य- 
ते । पश्चाचस्पा क्रियाया वल्छेत््मे कवा तिसेभूते विरोचति । 
तदापि तस्यां क्रियाया जातायां सो नामष्स्ये व्याकरवाणीति 

रूपया मूलेच्छया जातो ययदिकन्दः सर जीवे भगवति बुद्धौ चा- 
भिस्पक्ते पव तिथ्रन ध्वस्तादिव्यक्हारसुषपादयति । पतस्य 

द्दविधलरं, यथा महान्ति भूतानी यस्य सुवोधिनीतो ऽवगन्तन्यम्! 

एष विद्रूपोऽनि ज्ञानशक्तयंसमूतेक्गनैरमिग्यञ्यते, तिरोमववि च। 
तस्यच विभागः प्रारम्भ एव्रस्माभिः प्रदश्चिवः। एवमेव नन्दन्य- 
वस्यप्यूष्रा । आनन्द््हपस्य विभागस्तु सगोदीनाम, अदौनलै- 

छादधितेति शछोकरीसा स्वदूपधर्मतवेन ज्ञेयः ! यवि श्रुतौ 
विपारपिपाप्रजिदीरये स्फुटे नोक्ते तथापि पूद्रस्पतिरोभावं विनो- 

तररूपाविभानूमावाद मजाकेषेसाकारयेव सेगदीते । एवोभा- 
१ 
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भ्यामिच्छभ्यौ सच्चिदानन्दर्पेभ्यो यथायथं प्राणाद्या जदा. 

दिदजीवयन्धनपरिकसमृदाः दषा जीवाशिदक्षा बन्धनीया 
अआदाशास्लनियामक। अन्तयामिणश्च विस्फुलिङ्गन्यायेन व्युच्च- 
शन्ति । पं बद्धेषु जतरिषु यस्मै भगवत्ता पूर्णा एानशक्ति म 
यच्छेत् तदा तां मोदिका पायां यजति, प्रयसे च यजति, स्वस्पर 
चिषये चवतिष्ते, अपराधीनश्च भवति । जगत्करवैखं तु न भव- 
तिकस्य सा पायाशषाक्तेर्न भवति । उकर्पोऽपि न भवति । आ- 

नन्द्स्येबोत्छषटस्वाव् । हीनता छापाततो वरते । आनन्देन परह- 
मिङितस्तानन्दोऽपि भवति) पत चेत् सखधरमेण तं शह्णीपाव 1 इयं 
भक्रिया सर्शरुतिवक्यालुसेधेन श्रुकार्णपत्तिसिद्धा सर्मतैनोषयुश्य- 
तै । अन्पया मरक्रिया तु वाक्यानि षाधते इति ष्टिमिरिया ॥ 
एरतदबान्तरमक्रियास्तु शाख्ार्थनिषन्ये पोटा अदरिताः 1 तत्र 
परथप्पाकाक्रायद् व्पापक्रं हीति द्ाभ्पां वह्मस्वूपमुक्ला ततो, 
भहु स्यामितीच्छाप्रकारद्रयसुवत्वा, तदिच्छामात्रतस्तस्मादिति दा 

भ्या, पथोणनाभेस्वन्तुनोर्यरेदिति शप््राखाकिबाह्मण छाये 
तः पराप्नास्सवष्टिपरकार उक्तः। ततर पाणछेक्देदभूतवाः पदव्ाध 
पं एव्रासान इयासपदं तु, गुहा भ्रद्षटात्रति श्रुखन्तरासुरोधा- 

स्तीवान्तर्यापिणोः सेग्राहकष । एथमेषमेतेपां सद्पभेदे कारण. 
ध्वस्पभदोऽप्यथोकषिप इति, वह स्पामितीच्छया मयम प्तस्विदा- 

नन्दान्मं भदो द्भितीयस्कन्धमन्रियायासुक्तः । तेषं कारणरूपाणां 
भयागां पृणलतं यदुक्तं श्रुतो वदेवं जेयम् । पूथमद्ः पूर्णमिदं पूर्णात् 
पू्थपुदस्यते पूरणस्य पूणेमादाय पू्णमेवावादराप्यत् इति । अप्या- 
ऽधः \ अद्; पतप ह्म जानन्द्स्पे पूणषर आकादवद् व्यापक्रमि- 
ति कारिकोक्तरीतिकम् । इदं प्वानच्छं द्िवीयपुरूपष्सपं पूरणं पूर्वा- 
क्तरीतिकष् । पू्णीदू द्ितीयाव, पूरण सदरुपं मथमपुरूपर्पम् उद् 
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प्यते उद्विस्पे पू्णौलस्वभावायगणेनेोद्गच्छतीद्ैः } क्वस्वड- 
स्प्स्प पल्य प्रसापक्िदषायां दुप्लमाह । पूणस्य सदाद््ट- 
प्य ब्रह्मणः पूर्णप्र एकरसल्वपादाय पग्रष्करूणया वदतं 

शदीसा पूरणमेवावषिष्यते तद्ूपमेव भववीसर्भं॒इति । करमरुषट- 
भक्रिया तु छन्दोग्वतैत्तिरीयादौ) तदैषत पडू स्यामिति, ततेजो- 
ऽषसज्नेखादि, तस्माद्रा एतस्मादासन अआकश्ञः सम्मूत इवा- 
दिना उक्ता । तत्र सदंकोद्गमे एं मकारेदः } जीवन्तपफापि. 
णोस्तु तैत्तिरीये देदभवेशोत्तरं भेद उक्तः; । नत्छष्टरा तदेवाचु- 
माविश्चत्तदसुप्रवित्य सच्च सच्चाभवदियादिश्रावणाद् द्वितीय. 

स्वन्भोक्तं वत्राप्यात्रिरुदधम् । प्वमन्पत्नापि वरिचरेणाऽलुप्न्पेयम्। 
रएयनन्वरं कायंविचरि ठु ययपि बृहदारण्यके त्रयं श्रावितम् } 
धयं वाड् नाम खपे कम चेति तथापि छन्दोग्ये कम न्यस्य, 
अनेन जीवेनासमनातुप्रविश्य नापसख्पे व्याकरवाणीति द्यमेषे 
श्नाविचम् । तेन नामदपमेद्ाद् द्विषिषेव् खष्टिः । तत्र रूपमृष्ठौ 
पञ्चासक्रो भगवान कारणम् द्रग्य कमे च कारुश्च स्वभावो जीद 
एव च # वाघुदेवाव परो वहमन्नचान्योऽर्योऽस्ि केत इति द्वितीय- 

स्कन्ये सप्सृष्टिमकरणीयवाक्याव् । तच द्रव्यं माया । पति 
स्पोपादानपिति । अप्र ठु महाभूतादिकम्र 1 अबन्तिरमृष्टौ भ्र 

अधिष्ठाने तथा कर्त करण च एयग्विधम् # त्रिविधाश्च ए्यञ्- 
चेष्ठा देव चेवा पञ्चमपर 1 कषरीरपादमनोभियेष की भरारमते 
नरः % म्पास्यं षा विपरीतं बा पैन तस्य हेनव इति गीताबा- 
यपादेते पदेव ॥ वत्रयिष्ठान शसीरप् । कतो भवः । एष- 

ग्विधकरणमिन्द्ियायि तिविधाशेएाः माणपरमेभूताः 1 देवं भय- 

वदिच्छादीति परमुषिन्पवस्या । नाममृष्ठौ ठु, स एष जीदो 
पित्रसद्ुतिरिति पूभकरणोक्तैकादशस्कन्धीयय।कपात् सूत्रष्प 
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एव भगवान् सुपुम्नामर्गिणं व्यक्तो भवरार् घोषास्मा शरब्दप्रह्मद 
पः भक्ते 1 ततः स एव घोषो नादासा दर्णेपद्वाक्यनामको 

भवति । तद्विपयकरो विदारः सर्वोऽपि भमाणपर्चिद प्वोक्त 
ईति न पुनरुच्यते 1 अतः परं बुद्धिमोकयीर्थं तारतम्यज्ञानार्य च 
शमेयं चिरूपेण वरणे । खरूपकरारणकार्यकोटिभेदाच । तत्र 

स्वषूपरकोटै भगवान् क्रियाज्ञानतदूमयविरिष्टमेदेन त्रिविधः 1 
तथाहि । वेदादि मावापन्त्य शब्दस्येवात्र मम।णलात् तस्य पप्र 

काण्डे यह एव प्रतिपाद्यते । स च यद्यपि, यङ्ग परै विष्णुरि- 
सादिभिः, नारापणपरा रोका देवा नासायणडजा इत्यादयुपवृहण- 
सदिताभिल्तातप्यतौ भगवदातपक एव निधितस्तथाप्यनुषएानमा- 
रभ्य फङालुभवपयैन्तायां दक्ायां साधनेन क्रियैव प्रतीयत 

इति क्रियायामन्तर्हित एव सच पूर्रकाण्डार्थूपः । एवं द्वितीय- 
काण्डेऽपि सस्विद्ानन्दारमकमनन्तसूपपनन्तगुणमनन्तश्रक्ति घर्म 

मरतिपायते, दथापि गुसट्पमत्तिपारभ्य चरपराचिपग्रन्तमनन्दरं च 
ज्ञानमेव प्रतीयते इति ज्निऽन्तर्दितमेव सदृत्तरकाण्डार्थषपम्। तद~ 
पतहणेपु मीताश्रीभागवतादिषु तु भक्तिविपयसेन ज्ञानक्रियाबि- 

किष्टः साकासेऽनन्तगुणपूर्णः परतिपायते । परमभक्त्या च तादश 
एव मकरो भवतीति । म्िस्तत गुणीभवतीति ज्ञानक्रियावि्ष्ट 
एव तदथन्हप इति ल्रिदिधोऽपि पपाणतुसोधिमरपेयाता स्वदूप- 
कोटिः 1 जक्षरयुत्तरकाण्डार्ये, कमे पूर्वकाण्डा्येमविरति। कालोऽपि 
कारोऽस्पमीति,क।लन्ह्पोऽयती्णं इति, प्रकृतेगणसाम्यस्प निर्निरेप- 
स्यमानप्रिगचषए् यतः मणत्रान् कालङ्ःयुपनक्िन इयादिवाक्वे- 
भ्योऽन्तःसि्चिदानन्द्ग्पपप्यद्रणापिमपरततना त्रद्मादीना भयजनक- 
स्वाचच स्व्रत्पक्तोटौ । एवं मानोऽपि प्राच उखन्यतुक्तया भन- 

पिमानक्तमुक्ततान्पा 1टिद्राभ्पा स्वस्पफोदो ज्ञः ।अन्तयीपरिणां 
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स्वस्पपभूनत्वेऽपि जीतरेन स॒ह कार्ये पवेत तद्धेदानामानन्येऽपि 
कारणीभूतवल््यमाणदन्तश्षरीरे मतिहय तत्साहय्यकरणावं कार- 
णक्तोदत्रे् निवेश्षो, न तु स्वष्पकोयौ । अन्वर्यापित्राह्मणोक्त 

एकः स्वान्तयामी तु मगवनित्राऽनो न कोऽपि ब्रह्भवकाशः 
क्रममुष्टिदपं पौरागमक्रिपमाद्ाय सर्वनिशयनिवन्पेऽप्तरादयो 
रक्षिताश्च । तत्र प्रति; पुक्ष्पश्चोमौ परमासाऽभवत् पुरा # 
यद्रूपं समधिष्ठाय तदक्षरमुदीयैत इयक्षरलक्षणम ! इदमेव दतीय- 

स्कन्धे मेत्ैयेण आण्डकोशो धहिरयपमियादिना तत्र कार्यस्िति- 

कथनेन समत्रायिखवोधनपूरवकं सक्ञयता, तदाहुरक्षरं बह्म स्पै- 
कारणकारणम् # विप्णोधौमर परं स्ाक्तात्पुरुपस्य महात्मन इय- 

नेनोक्तमर । पर्बकारणयोः भ्क्तिपुरूषयोरपि कारणमिति । भग- 
वता चेकादक्े, आसीज्जञानमयो ध्रभं॑एकमेवाविकदितमिरयुप- 
क्रम्य तन्परायाफलस्टमेण केवरं निर्विंकटिपतम् # बरादूमनोगो- 
चरातीतं द्विधा सममवद् बृदत् । तयोरेकनसे धैः मतिः सोम- 
याद्तिक्रा ॐ ज्ञाने छ्न्यतपो भावः पुरुपः सोऽभिधीयन हयनेनो- 
क्तम् । एतदेव पूर्वोक्तानां चरयाणां पूर्णद्षाणां मृरुभूनं ज्ञानम 
धान मणितानन्दं बरह्मङूटस्थाव्यक्तामत्सत्तगड्खादि पदाभियेयम् 1 

केचित्त स्थुरघकषप्रेदद्रयावच्छिन्नं चेतन्यं कूटस्यपदवाच्यमाहुः 

तन्न । शक्तिग्राहकस्याराभादव } अनो योग एव तत्राद्रणीयः 

श्दमेव मूलष्हपवरणासनशकरादिष्पं व्या पित्रकुण्ड इसप्युच्यने । 

अन्त्याम्यत्रतारादिष्पे परदरस्पेण दसस्वस्ये एुच्छस्पेण च भ- 

ति 1 ज्ञानमार्गे फएखदपमप्येतदेव 1 इयक्षरं लिरूपितप ॥ 

शतस्थेन खपान्तरं कालकयैलमाशाः 1 काठस्याश्चमूरो करम 
स्वभावौ 1 तत्न अन्तःसाचदानन्दां व्यव्हार ईइष््ट्मच्वाशन प्रकटः 

काल इदि कालस्य स्वष्पलक्तणप्र 1 अदीन्दरियसेन कायौदुमेय- 
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त्वेन चेषर्सस्तवागिन अकटलमाकाश्नदिरप्यल्तीति तद्रारणायापं 

द्रम् 1 अक्तरवास्णाय द्विदीयपे। शद कालोऽस्मि छोकक्षय़द) 
कालनान्पक्ति मूलिनेति वाक्यानुरोधि। निसगसे सति सकलाश्रयः 
सकलोद्धषो घा कार हति कायलुसारि रक्षणम् 1 
तत्रायेशप्षरयारणाय) द्वितीय रईंकरेच्छादेवारणाय सयन्तप्र । 
भ्रणाह्ववारणाय द्विदीयपर । श्रुतावनस्तमितखवोधनेन दस्यापि 
निखमलाव 1 एतेनैव विरक्षिप्तादिग्यवदारस्यातीवानागतादिञ्यव- 

हासस्य चोपपत्तिः 1 गुणज्यतिकराकारो निविक्षेषोऽपरतिषठिवः # 
पुरुपस्तटपादानमारमानं खीख्याऽमूजदिति षाक्याुपरारि चदं 
लक्षणम् । एतस्य मथमे का गुगक्नोभः । कालाद् गुणव्यतिकरं 
इति वाक्याद् । एतस्य च सूपौदय भाषिभौतिकं शप् । परमा- 
प्वादिष्रिपराद्धौन्तमाध्याप्मिकम् । आधिदैविकं, कारो ऽस्मीति 
घाक्याद् भगवानिद । तत्र यावता कालेन घुवैरयचक्रं परमाणुमात्रं 
देशं व्याप्नोति प्त काठः परमाणु; । चतुर्मुलायुरदिपराद्धम् 1 पर- 
माण्तु पदा त्ंपोगावस्या कायीदस्धां चन मापरोति सप्मः सद्- 
चपः । तदुक्तं, चरमः सप्रिशेपाणामनेकोऽतयुनः सदा # परमा- 
णुः सु विदेयो नृणप्मेक्यभ्रमो यन शति ! अतिमूषष्म शते विमा- 
जलक्राधातासदिष्णुः 1 त्योगावस्यामपाप्त इति । यप्रकल्तष्रति 
त्र वदनः एमग्भूनाह्लिष्ठन्ति । अगोरणीयानिवादिश्रखा भग- 
वतोऽप्पनिमूर्पत्रमुपपद्यत इति तद्वारणाय संयोगेबादि { वतः 

फार्योसित्तिगार्णाय तर्विखादि । कदायित् संयोगे तस्यां दश्षा- 
या परमग्रषमतानिरततौ लर्याभागमदेक लक्षणस्यागमनेऽतम्भषः 
प्पादिति तद्रारषाय सदेति । मिद्धाने तु स्यूलदिव मषबदैः 
स्नः स्पस्य पद्दप्टहपण्दः \ कस्मयं तु जन्पनाा- 

५वच्छिने मति कियोग्पावयदस्सूटश्रसेनासुनवम्। नच मूहेरन 
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तन्तुवमृतिमिः पटादि जननदवरीनादयं नियमः मसक्तविषद्ध श्त 
वाच्यम् । तत्रारि स्यूलस्येव कार्णामदेदीरघावस्यां पराप्तस्याङति- 
विकेपसम्पादेना्थं खण्डश ऽवयवयोजने यः सयुदायसतस्थेवो- 
पादानल्तिति तत; सुक्ष्मस्यैव पदादेरतत्तेः । अन्यथा यन्त्रात्तदु- 
न्तारणे छदसतन्तदिरम छियेत । यते तु मकासन्वरेण पोत्तारणं; 

सत्रापि समस्येवोत्पात्तरम तु स्थचस्ययत्रिरोधाद कारणतानुगमक- 
स्पारोपाच । कुण्डलमतिपादाध्रपि पणिसुवर्णलाक्नादिप्तमुदाय- 
स्थवोपादानलमिलन्पत्रापै तयेवोह्यम् 1 पतं गर्भादाबपि वीन- 
रजःसमुद्ायस्पेव उपादानता । कारणस्यूलता तु विदं श- 
दीना स्पटैव्र । एतेनाण्डज। अवि व्याख्याताः । स्वेदजा अवि 
स्थूलादेव स्रेदपदुस्पयन्ते । उद्धिञ्जास्तु प्रथममङ्करमिति वीजव 
सुसमा प्र । अत एव यावन्नोष्यन्ते तावदङ्करमाव एव तिष्टतीति 
युज्यते । उद्वानां खद्धस्वाहारन्ययेन बोध्या । यत्र पुनर्लोदि- 
दारूदन्तनियीसादिभिः पर्ययिणावयवयोजनं ग्रहादौ वेषएटकादि- 
भिततजापि पटन्याय एव 1 अत पएकस्येकपेनोपादानमिति निध- 
यः 1 अन्यथा कारणगुणानां का्यगुणारम्भक्ताव् कारणगतै- 
कलेः भसेकमेकसारम्भे कार्ये ऽनकरेकस्वथरतीतिरनारम्भे वत्तदवतै- 
कलैसेत्तादुद्था वहूमेव तीयेत, न त्वेकत्वम् । अत एकस्यै- 
कमेव पादानफिसवदातम् 1 किच ) परमाणुङ्ारणत्रदि का्येस्प 
पाचमोतिकसाञ्जलादयः सृयुक्ता भवन्तीति तेऽपि ठतः पएृर्भुताः 

प्रणुतम्रप्येरन् 1 चतैवप्रभ्युपगसतं शम्य 1 रत्यक्पररोधात् 
मृत्तिकादौ वथा अदुदीनाव. । नतु परमाणुभ्यः रप्व्यनज्गीकरे 
तद्भ्युपययस्य किमादद्यकत्रमितिचेदुच्यते । देदेन सदास्मन 
देक्यश्चमस्य तत्कार्यत्वेन तदरद्धीकारस्यावहपकलाव् । धराधर 
स्छततेस जीवस्य देदेन सदेकयथ्रमात् । नन्वेवं सति पुन्नास्यु- 
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ज्जोसत्तिपश्ापत्तिरितिचेद् । न । इष्टापत्तेः । पीवेति राकौ न 
विदां प्रवाद् इसादिस्परतौ शरीरे राशिखकयनाव् । भ्रमाम 
तद द्वीकाराद 1 वदि्दयमानस्तयवयवी तेभ्योऽतिरिक्त एव सैषा 

तरूपत्वाव् । सामुद्रायिकश्चायमतो न॒ काऽप्यतनुपपत्तिः । नतु 
स्यूाव् बहमोतच्यङ्गीकपरे विभागादु्वत्तरद्ी्ृता भवति । 
तथा पतति नाशः कस्मादद्धीकार्थं इति चेव 1 सपोगदेवेति व्रूमः 
सत्यवादि; महि्तचरस्यैवद्ीरारात् ! कोकमस्यक्षानुप्रदाय 
त॒ पाश्चायका्यौणासुभाग्पां यथासम्भवं नाशोखत्ती । अत एव 
जलपतयोगेन -बहेः कपारविभागाच्च घटस्य नादाः 1 तक्षण।दन्त्- 
चपकदेस्तन्तुभयोगाचच परस्योत्पत्िरिति संगच्छते । नतु प्र- 

माणुभ्यः मृष्टयनद्गीकारे स्यूखाच्च। दधौकारे मनोऽपि मूष 
स्पात्. । तथा सति, चह्मणो मानत्ताः पुत्रा इयादिवाक्यवरिरेषा- 
प्तिरेतिचेनद् \ तस्य प्रमाणुपदिमाणलेऽपि परपा्युलाभावात् 1 

अन्यथा परमाणु पञ्चवरिधत्ापत्तेः । भौत्िकते सति नियो 
गतिमान् परमाणुरिति प्रैगोषिकरक्षणं तु वापितमेव । सग॑दौ 
भूनाद्द्धया भौतिक तस्याश्षस्यवचनस्राव । नच भुवे सती" 

सेव विक्ञेपणीयमित्ति वाच्यम् । तथालेऽपि नियत्वस्याश्नपयय- 

चनल्रत्। श्रुसा स्परतेवौधादिति दिर् ) एवं परमाणुरेदेन काट. 

परमाणौ इति ततः पुराणायक्तरीया द्विपराद्धीवधिराध्यालिङ 
ङेय; । इति काला निष्ूपितः ॥ 

अय क्पे ॥ तद्लक्षणं च विधिनिपेधमकारेण लौकिककरि- 
याभिः भदेशतोऽभिव्यज्जनयोभ्पा व्यापिका क्रियेति । कालिक- 

क्रिया्रास्णाप योग्यान्तम् । व्पापिकेति लु स्वर्पकधनमान्न" 
परपर 1 एव, सयकभ्य मनहैयादौ वहूवचनं तदैशाभिमापेण 
दोभ्पम् । लोकिकन्रियापरतेन बा वोध्यम् । पएतेनैपाटप्वा- 



पमेयपरिच्छेदः 1 १६९ 

$प्पा्मगुणलं निरङ्तं वेदितव्यम् । पएचपूर्ाद्एपमीधमीदिप- 
दैरपीदमेगोर्यते 1 अकः स्ाधारण्येऽपि फकलग्यवस्योपपततरनः कर्म- 
नानातल्मिसपि । दानाहि्तादौ ठु धमाषमरदिमयोगोऽभमिष्यन्ज- 
कस्रोपधिना भाक्तः ! एव यागाद्पि स्ताक्तादेव स्वर्मप्िद्धिरि- 
तिदिर् 1 नच कमण एते स्व्ताधारणस्वाच् । पुण्पद्ः 
पुण्पपराप्रोति पापदरः पपमागभवेदियादिवाक्यानुपपत्िः । पूर्व. 
फिपवाभिग्पक्तस्य तदेशस्य घचनवलेन पुत्रे एषादिवद्व्यधिकरण- 
फ््तम्पादकतवाद् शुखनैषोपपत्तेः। अत प्र विख(भिनदेन्िश- 
इक्वादीनां खर्गोऽप्युपपद्यते । एतस्य चाभिव्यत्तवनन्तरं फल- 
सम्राप्नवयिमाकव्यं फरमोगजनकक्रियया क्रमेण तिरोभाष इति 
दिक् 1 एतस्य च युख्यं कायं जन्परूपम् । कर्मणो जन्म महतः 
युरुपाधिष्ठितादभूदिति मथमत एव जन्मजनकवोक्तेः ॥ इति क्म 
निदूपितम् ॥ 

अध स्वभावः परिणामहेतुलं तर्रक्षणपर् । स्वरूपं तु,भय- 
वदिच्छाऽऽकारकं, न लिच्छेव । कां कमे स्वमावं चेति वाक्ये) 
उपादद इति कथनाठ् 1 अयमपि व्यापकः । सर्ववस्तुपश्वत्करय 
स्व्रये गोचसे भवति 1 यथा स्वमव्रदृषटेु श्रानादिकं सिरस्छख 

भानेत्रानुमव्रमारोदति । यत्रापि नासेदति तथापि परिणामः स्व 
भावत इति वाक्यात्तर्ार्येण परिणामेनासुमेय इति न विश्रिष्य 

सत्र काश्चद्धिचार इति स्वदूपकोटिः । द्ितीया कारणक्रोटिः । 
तत्राष्टािंशति चन्त्वानि । तेषां च तच्छतं भगवेद्धावष्धपवाव् 

त्य भावस्लच्छमिति 4 भगवत्य चा कारणता सा रोकेऽार्बि्ष- 

तिधा मकरटेति यावच । न स्वनारोपितद्पत्वेन । श्चुतिषिरोधाद । 
कारणस खण्डभूष्टपाविर्मावकशक्त्याधास्ताद् अप्तापारणलतेन,न 
लीचवरेच्छादिवव् स्ाधारणसेनेति हेयम् । अत्तः परं गीतां तूतीय- 

रर 
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स्कन्धं चाधिय नेषा लक्षणान्युच्यन्ते । कायैकोरिस्तु पञ्द्रा- 
च्या, तत्र तावत् सुखानानरकते परकाश्चकले सुलास्कते च 

सति पुखासरक्तया क्ञानासक्तया च देदिनो देहादयासाक्तजनकं स- 
शम् 1 तदुक्त, त सन्स नि्मलत्रात् मकाशकमनामयम् ॐ घसत्त 
ङ्धेन बध्नाति ज्रानमद्धन चाऽनयेति । अत्र युणान्तरेऽतिम्पाप्नि- 
वारणाय जन्ये सत््रविदरेपेऽग्याङ्नित्रारणाय च तृतीयान्तद्रयम् । 
गुणान्वरामिभ्रितहानसुखाखकस्वरूपकथनाय सयन्तम्। तच केषं 
स्रूपरक्षणं पुरुपेऽतिव्याप्रोतीति तद्वारणाय काथैलक्षगेन सदैवो- 
पद्वि्टम 1 देहिन श्सप्तम्भववारणाय 1 जीवादन्यस्य वनाभावा- 
त 1 रागासकं बा दृण्णापङ्गाद्विननकं वा कर्मासक्तया देदिनो 
नितसं देहाद्यामक्तिजनकं वा रन; 1 तदुक्त, रजो रागातमकं 
विद्धि तप्यासङ्गपयुद्धवमर # तस्िव्रध्नाति कौन्तेय करमेभद्गेन 
देदिमपिति 1 अन्न तूनीयलक्षणे शुणान्तरेऽतिन्या्तु्रारणाय 
तृनीयान्तम् । बन्धेन पख्राद्राधिस्यक्ञापनाय नित्तरापमिति। द्विनीयं 

चूषनक्षणत्िधया खोभः मदत्तिराम्भ श्यादिवाक्योक्तकार्पान्तरा- 
णामपि ज्ञापकम् । पथमे तु स्वरूपखक्षणम् । विद्धीति कथना- 

पु । रागश्च स्रीचुपोः परस्परं स्ए्देति गमानुजाचार्याः 1 विपये- 
पु गद इसन्पे । आव्ररणश्चक्तिजन्यं पर्दे दिमोहकं भपमादारस्प- 
निद्राभि्देदिनो देदयायात्तत्तिजनकं तपः 1 तदुक्तं, तमस्त्वज्ञानजं 
तरिद्धि मोदनं सवदेहिनाम ऋ ममादारप्यनिद्राभस्तमिपभ्नाति 
साररेति \ अव तृनायान्ते उपरक्षणविधा जेया 1 अमकरारोऽप- 

त्तिशयेति वाक्यात् । दषं पूर्वत् ॥ कापिखास्तु, मीसपीतिविपादा- 

धुणानामन्पोन्यं रपय, ठष्वादिषीर्योन्पतताधरम्यं गुणा- 
माफितिमरचनद्रनद्रयस्छाद्िपदाग्णा कायन्तराण्यावे षदगृहनै। 
यपा हि तंस्यक्ारिकरा) मीयमीतिविपादालकाः मकादमरत्ति- 
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नियमाः # अन्योन्यापिषवराश्रयजननवियुनदत्तयश्च युगाः ॥ 
सचे रध पकवाक पिष्ठपुपषटम्मकं चरं च रजः ऋगुर बरणकमेव तमः 

मदीप्रच्चाथनो इत्तिरिति । पतदयेप्तु-- घुषदुःखमोदषखरपाः 
भक(दापरत्तिनिग्रदपतछ्का यथाक्रमं गुणाः । ते पुनरल्योन्पाभि- 

भव्रनान्पोन्पाधार्त्रान्योन्यजननान्योन्यपियुनाक्तयाकाः पुरूपार्यं 
स्वत् ए्रभूवन्ति.न तु केनाचते परेरिता; । यथा वक्ते अनरूबि- 
रोधिनी सहाननेन सूपपकारनक्षणं कार्यं करने, यथा वा षाब- 
पित्तद्छेष्पाणः परसरविरद्ाः शरीरषारणनक्षणं कायं कुर्वन्ति 
सते युगाः परस्प्रव्िसेभिनोऽप्यजुवर्चन्ते, स्वकायं च कुन्ती 
ति । दें स्वषटमिति सांङपतत्तकौ दुर्या व्याल्यातः 1 तत्र स्वतो- 
भलु्रत्तैनादिकमनादरणीयम् । स्वमावव!दानीन्वरवाद्ाश्रयणत्। 
तथाते श्रुविस्मरतित्रेरोेषाव । अन्योन्यजननमिथुनदत्तिसे च 
तया । लन्षणताद्कवमसद्गाव । रन्तो दुःखासकले च वया । 
रागासकत्रनिसेभाद् 1 पे तु गीतादितरिरोषाभावादनुमतमेन । 
एते च गुणा यद्रा भमयतः प़्ज्चादेवोत्पयन्ते वदा माया चि- 
प्ठक्तिरूपा आनन्दस्या चिक्षिपा । इत्यं विचिन्य प्ररमापतु 
वासुदेवनामाऽवधायं निजकारणसुक्तिदाता # तस्याञ्ञयेव नियता 

प्रमापि खव वत्र द्वितीयमिति यद् प्रवदन्ति मायामिति परात्र 
वाक्याव् । सन्पावाफलष्तदेणति, दैवी द्यषा युणमयीति च भग- 
षद्राक्याव् । द्वितीयस्कन्ये, सस्ते स्जल्तम् इति नियुगस्य युण(- 

खः # द्थितिसर्मननिरोषेषु गृहीता मायया विमो इत्ति मायायाः 
करणसवोधकवह्मताक्याच्च 1 एतेषु मूल्युणयपु हस्ितावयिङ्कते- 
स्वं यदान्योपमर्दव्याद् दुर्वे मवति तदा देादिष्ेण भगव्- 

स्ते म्पयतारयति स्वांकधमदिदिख्छापनार्थपर । तदा स्वयं, तदू- 
वत्तारदारीरसमत्रायि वा, वरीस्वोधकं वा, वरैररपं वा, पराहु- 
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भोबे निमिक्तं भवति । तदा सत्वस्यावयवा अपि पृथक्ए्यग् 
खूपाणि बिश्रतीति पथमस्य दशमे, यद्। हीति इोके सितम् ॥ 
पद्ा पुनल्लन्मायाफनसतपेणेसेक। दशो क्तरीया उभया्िका चि- 
्छक्तिरपा । दैवी छेषा गुगमयीति वाक्याद् गुणमयी माया 
भवति तदा ठु) तमो रजः सन्तमिति मङ्ृतेरभवन् गुणाः # 
मया मप्नोभ्यमाणायाः पुरूपातुमतेन चेति वाक्यात् मह्तिषमे- 
सूपविपययुणा मवरन्ति ! प्षोभ्यमाणलोक्तेः । तदग्रे च, (५ 
समभव सूत्रमिति महतक्वोखादकसकथनान्मददुतते्च । ततो- 
ऽभवन्पहत्तचमपन्पक्ताव् कालनोदितादिति, देवाव् . छभिरपरपि- 
णवा स्वस्यां योनो परः पुमान् ॐ वीमाधकत्त साऽस्ूत महत्त्वं 
हिरण्मयमिति तृनीयस्कन्धादिवाक्पैः प्षोभोच्रमावितनिश्वपा- 
दपम्याप्रप्यौयस्य क्षोभस्य च सजातीयप्तवरनासकपरिणाम- 
सूपल्वाद्पि तथा । पतेपा च स्वादीनां गुणत्वं न प्रराथं्राद् । 
तथा सत्न सेवातत्तया गुणानां मयेकं पर्बदा बिगुणस्वे रक्षणा- 
साकर्यभसद्गाव् । किन्तु वन्धकष्वदेव । नच क्षोभस्य पाशाय 
स्मेनाक्ुग्धाना खकूपप्रस्पावकलाव् कायैरक्षणाव्पाक्िः शङ्या। 
स्वरूपयोग्यतया युणाभिमानिवन्धकत्वेन च रक्षणपमन्वय।द् । 
भगवतो नियणसं तु सत्रकार्पा्न्यायेन । यया काति छन; 
किन्तु कापोत स्वायय्रैः पौर्वापिर्वमापयमानं घूनतामापचते, 
तेया निमुणो भावान युणानुर्पाद्यतीति सुषोधिन्ुक्तदिश्चा हेपम। 
सदशासस्वे चदंशाद्रन आनन्दां शयचतप इयादितवादिस्मामिमा- 
प, कसपान्तराभिप्रापेवाऽतो न नावि ऽतो न दोप) इति गुणानां लकत्ानि॥ इति गुणानां लक्षणानि॥ 

(१) पूषोककटपामिपायम् । कलठ्गान्तरे स्वकाद् सस्क-पो- रीत्या खश्छदानन्द्त्मकाद् ब्रह्मण, सकाशान्मायोस्पच्चो सञ्चर मप पिगाग पतो नदोवद्विषा पाठ. ॥ 
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. अय पुरूषः ॥ तस्लक्षणं तास्ति देदन्द्रिपादिकं सर्वं परा- 
इममतति व्याप्रोत्िनिध्रवीयासमा + आत्मनस्तु तरीणि रक्षणानि 1 

तेष्वनादिसे सति निर्यणत्रे सति मङ्ृतिनियामकसरे सरसदयिति- 

वेयस्रमिबेकं लौकिकम् । स्वमम्मकाशतमिसपरं स्वस्परक्तणम् । 
विक्वगतगुणदोपतम्बन्धामविऽपि सम्यक् संसरगौवस्त्रामेति तृतीयं 
युयत्युपयोनि । तदुक्तं तूतीपस्कन्पे । अनादिरासा पुरूपो नि्ैणः 
भक्तेः प्रर; # प्रसर्धापा स्वरयज्ञ्योतिर्विञ्व येन समन्वितमिति। 
अआनच्र मथमलक्षणेऽनादिषदं महदादिसाधारणस।दिनिपेषप्रसेन 

स्याख्येयमू । द्विषा समभवद् बृहदिति वाक्पानुरोधाव । तेनैव 

भगदरद्रारणमवि । शेषं वृपयेगि 1 तन देदादिषारणाय भद्तिनि- 
यामक्खे सतीति व्यतिरेकव्याप्या तयासप्ताधनायानादीति । 
तेयेप्रानादिससाधनाय निरुणेति । कालनारणायादहंवितीयादि । 
दरं च रक्षणं च्यतिरेकसुसेनेतसमदस्ताधने न्पापलेन पर्यैवस्यत्ति} 
म्रयोगस्तु-- युरुषः प्रज तिमादतमिन; । उक्तलक्षणकल्वाच् । 
यजनत तक्निवमिति । दविवीयं सखल्तिसरसाधकम् । वाहि । पपु 
द्विविधेऽपि करणे खीने वततः कुनोऽपि हेतोरुत्थिवेस्य पुः एुल- 

मदमस््राप्तं न किञिदेदि पमिति 1 आसमानमप्यबुदृध्वा श्ायेतो- 

ऽस्मीसादिष्मरणाद दुपुप्रा्रनुभवोऽक्तीत्ति अनुमीयते 1 अनुभ 
भिना समरमायोमाच 1 अनुभवेन स्मरणघेन काथकारणमा- 

वात् 1 सन्तन प्तविषयकः । तथा स्ति विषयमपि तदानीं परका- 

धयेत् । नामि प्ाक्ञासरस्पस्या चा विपयजन्यः । तथा सति स 

दिषयकः स्पात् । सविपयकस्य विपयजन्यत्रनियमाव् । प्रसन्नं 

पतेक्षं चा विषयनकादनममद्वाच्च । अतो त्रिषयाजन्यो निर्य 

यकर एत्र विलक्षणः कश्चिदनुभवोऽस्तीति निश्चीयते । पव सति 

विपयकाकमेदेन भिन्नेष्वपि स्मरणेणु योऽदंवममिमन्यमने नि- 
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अदातुस्यूतः प्त एव तदानीमपि मुक्ाऽदईत; अनिषयः केवला 
उनुभवषूप इदानी स्वाज्ञानमाननात्तद् नीमस्पष्टमकराश; स्वयमेव 

प्वसूपेण मरकराग्रते इति स्वयम्प्रकान्नं तत्सर्पे पन्तन्यम् । किञ्च 

निद्रापा पर्सश्शदौ मा स्पृशतसादिज्गानामवान्न देदयध्यासः 1 
पडपामि सङ्धुस्पयामि इवि याद्यतुभ्यवतायामावनेन्धिय- 
भाणवनोध्पात्ः। अत्तः प्रमहङ्कारध्पासोऽवरिष्यते 1 सोऽपिचे- 
प्ादभासमिति स्रणेऽपावाविपशस्देन मातलदा पुपुप्तौ केवलो 
द्रव विनिद्रोऽवक्षिष्यते । नच स्मरणानुरोधात्दाममहमप्याप्ता- 
पत्तिः 1 स्मरणस्य विक्रेपप्रययस््ेन विकेपानु्रहजनसल्वाव+ सोऽयं 
देषदत्त इुण्डखीत प्रययपद् । अल्िलत्ताघनमयोगस्तु-- सुपु- 
प्युत्तरक(ढीनं न करिधिद्वेदिपमिसाघाकरारकं स्परणमतुभवपु- 
यकम् । स्मरणत्वाव्। पदेवं तदेवम् । यनन तक्नेदम् 1 उक्तस्मरण- 
लनकोऽनुभव आलाभिन्नः । अविपपलाव् । यत्नत तक्ेत्रमिति । 
पथमनुमानाग्पा निरक्षणानुमत्रे तस्यासराभेदे च सिद्धे आसा- 
ऽस्तिल्मलुक्तयेव सिद्ध केयम् । यत्त सुपु सखमासा वान म- 
काते । अभास्मानस्य च व्यवहारमात्रेण पभरकाशनं न वक्तु 

शाक्पम् । किञ्च 1 सुष्पपादुत्यताः कामुका; आशिषां कामि- 

नीमदुद्ध्वा निवियन्ते । मया मनयच्छयितं, कामिर्मी विना ठयैव 
यामिनी गनेयादि । यदि शुपुप्चा स्वसपोऽपि परमानन्दोऽतुभूवः 

स्ार्म्िदो ना्रकसेत 1 घुखविस्मरणान््रिद्व घुखमखाप्- 
मिति च्यबदहारो न युञ्यत । अतः सुपु युत्थितस्य घुपुप्ताववगर 

फिञिदा दुःलनस्पसतः स्परणादुलत्येव घुपुष्यवस्याया न मे 
दुःखमातीदिसवमम्य तरेर दुःखमप्रे गुणसा घुखभ्यवहारः । 
आपानप्प्ययुदृध्या श्षपितोऽस्नीति व्पददारारव; नास्ापि कत 

स्वप भकाशो इति द्ाखद्ग्चकाराः ॥ तद्रिचार्वाह॥ त्- 
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याहि ¶ घुखमहमस्ाप्ममिति स्मस्ने स्वप्रकरियावित्तेपणलयेन 
स्पर्येमाणस्य खस्य सुयुत्ितमानकारीनस्वमेव मोचरी क्रियते 1 
तच्च खे सरघम्पच्यति श्रुयाऽसीयते। अतो नायं गौण्या च्य 
वहारः 1 कसुकनिरेदस्तु बद्यसुखाभावादेवातकद्पमानो न तन्- 
ससुखत्राधक् इति ! आसमावोधत्तानं तु विनयलेनाप्मकोधामाववि- 
पयकमिति न स्वपकष्रनां वाप । अन्यथा समुखास्मानात्रपिन 
स्मर्ययाताम् । अनुमेव्रमन्तरण स्मरणायोगादिल्युक्तम ॥ नस 
स्मरणस्य स्वसजातीयाजुभव्रजन्यलरनियमानुसेधाद्विपयसनेरेषां 
मानमद्धयकापम् । वच्चायान्तसर्तसदकं मयक्षविसेधि च । नि- 
पिपयंवु्ञानं न क्वापि सिद्धमतो नेद युक्तपमेतिचेन्न । तन्नाया 
ङ्बेदार्नी सपरिपयत्वस्य स्फूनीतपि तदानी निर्वीपयस्स्यात्राधाद् 
उक्तनियमरप्य बाऽपरयोजङतराकर । अन्पथा तत्तापामत्तीवसस्य 
चास्ुर्णापत्तेः 1 निर्विपयसस्य च जन्पज्ञान एत॒ वाधक्तेना- 
त्मरूपाञ्जन्पज्ञानावाधफ़्वाव । अतो न चोद्यावसर; } अतं एव 
श्ुतिरपि, अन्रा्मा स्वयज्ज्योतिर्थवतीयाहेति दिक् ॥ 

एवं तस्प केवर सिद्धे यस्तस्मिन्. कर्वलादिना सगुणस- 
भययः स स्ष्व्यतुकूरभगवदिच्छया मण़याद्यप्िवेकछ्तः । मूये- 
स्येव रक्ताद्ीदौ रक्तप्रययः । अन एव च मुक्तियोम्पलम् + 
अन्यथा बन्धस्य स्वामाविकल्वापत्तौ मोलश्प(स्ेयभ्यपत्ेः । 
स्त्रामात्रिकस्य नाक्षायोगाव भरत्चित्रिधातेऽननुषएानलक्तणमामा- 
ण्यायत्ते् 1 स्वमाबन्यदाद्गीक्रारे च दुग्धात् स्वपनाकमतत- 
द्दनिसतापत्तश्च 1 नच शुकरखपटन्यायेन स्वमावनाश्चाङ्गीकारे 

श्यष्टपनाशाभावादरदोप इति काच्यप् । तन्न स्वमावानाक्नाव् क्षा 
खनादिना पुनहद्धवदर्बीनाद 1 अभमिमव्रमान्न परम । तथा षति 

पुनर्बन्यापत्तौ न प्र पुनरावर्सन शयाद्िश्युतितरिरोषापत्तः 1 तदिदं 
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हदि कृता ठतीयं लक्षणम्। सोऽये न नाना, किन्तेक एव सर्व-. 
च । अदहूमरास्मा गुदाकेव सर्वभूताक्षयस्थित इति वाक्यात् । भक 

ति पुरूपं वेत्र बिद्धधनादी उपावपीति वाक्यस्थयोरेकवचनान्धयोः 
पदृयोर्म्य एकस्य अपक्तिपरत्रमन्यस्य जातिपरत्रमिसत्र बिनि- 

गमका । तानं सन्यतमो भाव इति वाक्याच्च । कार्ट- 
रपा तु मायायां गुणपय्पामपोऽप्तनः # पुरूपेणातममूतेन वी्य- 
माधत्त वीवानिति मकृतौ वीयौयानमा्ा्यैनेव करणव त~ 
स्पगिप्षणाच्च । सख्यान्तरे लयमेवेशनर इत्युर्यते । पुरूपञ्रर- 
योर नप्रैर्षण्पमण्वपिशर तदृन्यकरपनाऽपार्येति पञ्चविश्षतिद्यो- 

पपादन एकादशे मगवद्रचनात् 1 चिद्रूपसेन पुरूपद्ररयोसेरक्न- 

ण्यात् 1 तदुपपादितं तूतीयघ्ुबोधिन्यां भ्रीमदाचर्विः । तथाहि । 

पुरूपस्तेक एवं । पुष्पेश्वरयोस न वैलक्षण्यम् अष््पि तद्न्य- 
कर्पनाऽपायेतति ! जनो जीवेश्वराववस्यामदेनैव मिक्तो, न स्वरत 
शते यदेव पुरूपरक्तणं देत जीवरसन्षणम् । मरहतिरपि ययका 
भवेद् भवस्या न भियेव । अतः भकृतिद्रयं मन्तव्यम । ततैका 
स्पामोदिका, द्वितीया तु मूरमङृतिः । यदा मगवदिच्छया पूर्वा 
मभिन्ण्ते तदा उच्छान्पापारभुौरमोहिकमकृतिगुणेगरद्धो वशीकृतो 
प्लीववरस्या माप्नोति । यदा तु मूखमदृति तद् स्वदूपस्थित एव 

नगत्क(रणं मवति । प्रदेशभेदेन वा ते उभे पुषप्द्रते । यथधा- 

ऽऽ काश क्वचिद् ग्रहादि, कचि, तद्रत् । जीवानां एयक श्रुति- 

स्मूनिविसेथ आपगरेत 1 मपञस्य भमिय्यासेऽपि शास्तपिरोधः। 
अनिमोल्ः । एकमुक्तौ सर्बमुक्तिरविश्वासश्च स्याच् । अय उभयं 
यथोपपद्यते तथा मूलपुरूषः म्रतिद्रवे हीति मन्तन्यमिति । 

श्रते स्यं द्वारभून एव मगव्रदेशतः । टवरस्तु भगवान् स्वपमेव । 
उत्तमः पुरूपस्यन्य इति वाक्याद् । तर्तन्तपं तु दास्ञाूमकरण- 
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*निव्रमेथ श्व मपञ्चितमिति । नोच्यते । जीवस्तु पुहपतच््वाद् 
भिनत एव्र । एकस्यैव ममा्स्येति, मरेवांशो जीवलोके जीवमूतः 
सनातनं इति भगत्रहमक्याव् ।\ पर् तु चिद्रुषतिन ततसनातीयः 

युरपस्पदशि बा । क्षरः तर्बायि भूतानीति बावयाव् । एकत्य 
फलतभिसनेनाचारयेः फल्ताङ्गाकाराव । प्रथमस्कन्पे, तस्यैव 
तीः परयतेत कोविद इयस्य सुशोधिन्यामपि पुरूपांशलक्तेः 1 
त्वभासनात्मानमवेदयनाक्षसंशयुर्पारमेदेन द्विविषमवाङ्गीका- 
रास्व 1 पत्रमपि मगवरदेश्र्वाविसेधास्च उभयथापि स्वरूप 
छक्षणे कोऽपि न विद्चेपः । तेन सुपुप्सादिपतीन्नेन जीबाल- 
सिद्धैव मूलपुरूपस्यापि सिद्धिरभस्यूर( ॥ 

कापिलास्तु-- अन्यक्तमदददद्ध(रादयः परार्था; । सद्वात- 
तलाद् \ प्थद्धाननादिवच् । सेवातः) निमुनासकलाद्, पविकि- 
ल्वा, मरिपपसराद प्रापान्पत्तादचेतनताव, पप्तवपिलादिति 
पद्रमिर्ेतुभिः सातम् 1 तेन च परार्बत्रपव्पक्तादीनां साधयि- 
ता यदर्था एते स प्रः युरुपेऽलि । स च पूवेक्तिऽभ्योऽग्य- 
्तादेभ्यो विपरीतस््द्धि्श्च । तथाहि । पुरुषः, अपरा्ः। 
अवाततस(व ! अस्वाः । अन्नियुणलाद दित कित्वपदविषयसा- 

दताभान्पलाच्येवनत्वाद् अमर्तव बमित्वाच्च । यन्नवे तेषम् । 
अत्रियुणः । परानधिष्ठीयमानस्वाच । यतेव तत्नैरप्। रवाद् । 
उ्वक्तौव्यक्तयिन; । मेक्दृलाव ६ देवद्यार्य मवर्चमानत्वाच । 
यन्नेत तदर्प  च्यक्ताव्पक्तगवे । यद्यपि स्घात्तरिदकानुमाने 

टृष्ठनतस् पर्य्कदेः सद्धातान्तसायेत्वमेव दष्ामति दृषन्विकेऽप्य- 
च्यक्तादौ सहा तान्रायेत्वापत््पा पुरुपस्पपि सड तल्वापत्तिरिय- 

यौम्वर्ता ऽऽपतति,सथाप्यनपस्थापत्तिभिवा पतते दृष्टन्तीवा्रोषय- 
मूपर्याऽवुमानभानोच्छेदमपत्रेन चासेपानद्पस्यैव पुरुषस्य तेना- 

[-1-38 
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पि सिद्धिः तरं सिद; पुरपः परकाञस्वद्प एव) न तु जन्यक्त न 
वान् । अनङ्गश्चनेः । अन्यथा प्रिणमितापततेरनिमेक्षप्रसक्ते श । 
पुपुप्बाद्यमा्नतापततेश्च । ् च व्यापको नियः मतिवारीरं भिन्न- 
श । पयाहुः-- भवातपरवत्रात्ियुणादिविपयैयाद्पिषटुनान् # 

पुर ?ऽस्ि भोक्तृभावात् कै पर्यायं परदत्तेश्च ॥ जन्ममरणक्रण।- 
ना मरनिनियपरादयुगपलादृततेश्च # पुरुप सिद्ध चेुणपविप्य- 

याच्यपरेनि । तेषु मडतौ मदत्तन्से चा मरतिविभ्वितो यः प् पव- 
वरिस सक्ते चाजन्पमिमान्यमान ईश्वर इत्युच्यते 1 रस्त 
मोभ्यामुपरस्तऽपमीदवषुक्ते महत्न्तरादौ तादय पदत्तच्वे बा मति 
वि्विनश्च जतरासेत्युच्यत इसयषहूः ॥ 

पाञनलास्तु-- अवरिचाऽस्ितारागेपाभिन्विशाऽऽयैः 
पञ्चमिः ऊेरोवरदितानिषिद्धन्पामिश्रद्यैद्धिविषेः कर्ममिर्जाा- 
गुपोमाखकेतिनानलपिः कमकवर; तस्करे 
त्रिष्वपि करारष्वकतम्ृष्ः पुरुषान्तरेभ्यो विदिः छत एव सक्छ 

जगदुद्ुरणन्तपः पुरूष शवरः । स चाऽतुमानागमाम्पां सिद्धय- 
ति । तथाहि 1 अरीतानागनज्ञलं क्वचिनिरातेदायलस्षा कं 
भाप सातिश्नपध्लरान्पदस्वाखसरादितव 1 यन्न चेदं निरतिशय 

ता परं स ईष्वर दृति सामान्पदत्तस्सिद्धौ विशेषेण तसस्वर्पम् 
अपरादवगम्यतास एत च निपाणार्धंकायमभिष्टठय बद्यार्दिभ्यो 
बेदादप्दिशति ! यस्य यस्य यद्यदिषटे त्तभ्या दष्वा सर्वान् 
संमारिण उद्धुरिष्यामी स्य प्तयिन यरूतिपुरपंमोगनियोमौ च 
करोति।॥ न च क््ज्ञःधिषठनिन तत्पंवोगसिद्धिः । तेषा मफ़ति- 
स्वद््पानमभिङ्गपेन तस्ृतायिष्ठानस्याश्चक्यवचनचाव् । 
नच बरला क्लीपस्येन स्वतः पकतैः सयोगं प्ररन्तिरिति वाच्य. 

म तथापि चेतनानमिषठितस्य प्षीरस्यागत्तिरत् दृ्टान्वयेना- 
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"ऽप्परथिष्ठतुः मिद्धौ ् ेघ्ज्ञनामयोग्पलाद्रीदर विना तदसिद्धेः 
पतभेय कृषीवरुहतधान्यारेषर्ान्तोऽपि दत्तोत्तरः। कालादरणा- 
दीनासुत्तरभाविघात्तेः सवपूरकालीनप्रयोगाप्तम्भत्राव 1 अते- 
ऽन्पपुरुपयिलक्षण पतर भेगतानीङररः । तस्य चं तथाक्िधपरशर्य- 

मनादित्िरतेद्ययसज्ञानसमायिकरण(दनाद्ेसम्ब द्र मन्वो कर्षात्। 

तस्य च स्सस्यादादिः केवलताक्िके पमोकछर्पुान् परिणाष 
-ईहनरभोम्यतया वयवस्थितः । अन्यत्राणिनां चित्तं यया खद्; 
खमेदात्मना परिणिमनिर्मछे साल्तिके धर्ातमख्ये मतिसंक्रान्तं 
विस्मतिविम्धस्य सेयं भवति, नेवपीश्चरस्य । अन प्रचन 
मुक्तासनां नक्तस्यलम् । तेपां पूरं छिव । अनेकरेपामीऽर्रसे 
भिन्नाभिप्रापलेन का यीनुतक्तिप्रसद्धास्वेति भगवानीत्वरोऽत्िरि- 
क्त एपेति । सारिणस्वु निसोदितचिच्छःक्तष्पाः - सपनिहिति 
सन्स मरतितेक्रान्ताः सन्त्मने चेतन्यमनिव्यञ्जन्ति । अत पएवा- 
स्पिन. द्रनि द्रे चिच्छक्ती, नियोदित्ताऽभिव्यद्धचा चेति । तत्ा- 
सिष्पद्याधास्मूतं सक्तरमामोक्षपरद्रिमोम्ये भवतति । तदेव पोम्प- 
सन्तं स्षख्यैः छुदुःखमोक्दनया क्म सेस्युच्पने । मोगम्तु तुख- 

दुःखमोदारमविन्तस्य इन्द्रिपविपयगोयाद्विप गकरारेण परिणतस्य 

पूते ससे स्वाकारतमपेणाद्वतीति जीवेदवरन्यनस्यामाहूः ॥ 
शेपं तु संखयव्देवेति ॥ 

1दास्तु-- पराणनादिखिद्धैः सुखादिभिज्गानेन चासानं अ्- 
शरादिमिचेन साधयन्ति 1 तथाहि } कौष्ठ्यस्य बायोरधकपो - 
गमनं भाण(पानश्षन्द्रजच्पमराचद्धुतुभूवेः प्रयत्नः सख्या जान च 

म श्कधरथर्पः 1 अयातच्छरीरमाविलातच् ) ये हि कार्यदरम्यविक्षेप- 
गगा द्ष्षदयसत् द्रन्यनाश्चाद् विसेविग्रणान्वराद् कर नञ्यान्ते 

भगनादयस्तु शयैरनच्भावेऽवि विरोतिगुणान्वराविभीवाय्र- 
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ऽपिनश्यन्दीसतेन ब्ररीरगुणःः। विख, ये शशरगुणासे चपरम ' 
सक्षपिपयाः" भुखादयस्तु न तथेति न, शरीरगुणाः 1 जतीऽया- 
षच्छरीरभाविलं भयक्षये सति, स्वरपरप्रक्षलं॑चेति, द्रौ हेत् 
मुखादिषु शरशैरगुणर्ता निगरयन्वावम्यगुणतां बोषयतेः } त्र 

योऽपावन्यः पर आसति । किञ्च । पूर्ाभ्वत्तप्मृसतुन्पेन ष- 
प्लिना दुयोकभयादिसम्पतिपतिर्गास्य दस्यते 1 जातिस्मरश्च 
केचिदद्यलेऽपि देहान्तरं रकतान्तं। बोधयन्तं उपरकयन्त. त्यु 
परन्थिषिद्धः श्चरापमनेरभेदः । पतेन देदासवादिनशव्रीका 
निरस्ताः । किच, सर्वं एव॒ विद्ेपगुणाः कारणे वर्तमानाः एव, 
कायद्रर्यगुणसा भजन्ते, न खव्तान; । श्ररीसस्माक्तेषु च 
परमाणुघु न चैतन्पमत्ति 1 ततः कर्थ, चैतन्यस्य शशरयुणता. 
सपाद । तस्मादन्यश्चतन इत्ति । पएतेतैव, सशरारम्भकपरमाणुपुञ्खः 
कप् आति बदन्तो निरस्ताः । दिख, पकम्येद पुजस्य तत्त 
ननन पदेननरतियैयकीरादिश्षसीसरम्मकछे पयासिण तेन .प्थि- 
दपाद्विमधानलविरोषः परिमाणाद्िविरोधश्च 1 चततनव्रे बुद्धव।- 
श्रपसाधक्रानुमानादेयु खतरे पनीतेकलभानत्रिरेषश्च । नच पु 
`क्कःवपेतर तत्र भासत शते बाच्यम् 1 पुञभवरकाना चेतनपरेन 

यहूत्वाभाने नियमक्रामावष्दिसन्यत्र विक्लरः । फिशचश्नातृतरिषय- 
प्तावदहम्पसप इसवरिवादम् 1 सो हि परापूणति स सासानम- 
भिति पसम्रपति } पकपाम्यद्मरिति। न व शपीरस्य त्रतरलप । 

व्तोत्तरतराद । स्पूटोऽहविसादौ व शचासैगोप्णतोपनप्नायःपि- 
ण्डपवीत्तिविक 1 अन्यधा पम शसर, सुख मम जायतेऽद, गच्छा- 
मीरपदौ यैपदेयपपि भते । तया श्रुता्याद्च्या शुचप्यनि्- 
य \ सथाद \ स््गकमरादिशरुतयो हि शधसतिरिकूपर्लोक- 
पडेपपोगयोम्पङ्तारमन्तेरणादुपपयमानालमासिपाह्व । किय) 



प्रतेयपरिच्छैन्ः। १८१ 

साक्षदेव उपनिषदा मर्धन्ति । अदिनाक्षी बा अरेऽपमात्मा- 
उनुच्छित्िधर्मेति । त्मान्पानप्मयक्षपादम्पसयगम्यो सजाता । 

नचः दारीरादाविवासन्यप्वहम्मसपो चान्नं इति वाच्यम् । वाध, 
कामाद् । नापि योगिनां मसक्षम् । तेपामप्पासमन्यहंतरेति- 
वेद्यस्रव्यवहरदर्दी्ाव ।जत एव, अदं छत्सनंस्य जगनः मरभवः 
म्ररपक्तपा । यस्माद प्तरमतीतोऽहम । मपर योनिर्महद् ' बह्लेसष- 
मादुावहशन्दः परस्मिन पुरूपे धवम् । न हि महद्विक।रोऽदङ्कारः 
छरस्नस्या जगतः प्रमवः। नापि प्षराक्षराभ्यासुत्तपः। नापि बह्म 
दष़दवाव्येःमय ने गर्भं दधातत । पुरूपप्तम्पर्कक्ृतताव् मफ़ति- 
सोमस्य! उपनिपत्स्पि, बह्म बा इदमग्र आसरीदित्युपक्रम्य षल्य- 

ते-1 -तदास्मानमेत्रविदहं ब्रह्मास्मीति । मन्त्वर्भेऽपि मलुरमनमर् 
सपश्वेति । अतोऽघ्रान्ताहृवित्तिद्यो प्ता योगिनां माततप्त. 
ससन्तः 1 निरमुक्तादद्ारममकासवचनन्तु संमृष्टाहमतिनिपुक्तेपरम्। 
अत्त.एतर श्नानिनां न पितृपुत्रलाघदङ्कासे, नाऽपि तेपु ममक्रार इति 

मुङ्यते+ इन्द्रियाद्धेदस्त॒, सोऽहमद्राक्षं सोऽहं स्पृशामि, यो ऽहमस्पृश्ं 
सोऽहं श्रुणोमि स्मरामीति सप्र ज्ञातुरेकस्प भ्रखाभक्नानादेव सि- 
स्हः। मनस्तु न स्नाव । मरयक्षततिद्धस्य श्नातु खदूपादिङ्ानानां ख- 
उ्पतिरिक्छकारणाधीनत्वात सुखादिश्नानेपु" करणतमेव तस्य क~ 

स्पिनलाद् ॥ तस्माच्छसीगेन्द्ियान्तःकरण। विरिक्त एत्र जन्त्तान- 

घुखाद्याधातते मानमप्रयक्त आला । स चननिवं । उयवरस्यासा- 
मन्नघ्यावः। ईंखरत्वं ठ क्मैणामेक । यदि कश्चिदस्ति तदा सो- 
ऽपि करमविना फलासम्मवाचद्रधीनः फनमर्पकोऽस्तिसाहुः ॥ 

भ्रामाकतस्तु-- सर्वास्वर्थवित्तिपु तादरेत्ता भासते । अन्य- 
था कश्पविव पर्वधर्पस्फचरितरस्य नेखतिद्यो न स्याव । नच 
कर्चरणादिसन्िदाविद्धषटस्य तदा पानम्ति । जनोऽन्ति माति- 
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शरीरं ्रपराद् भिन्न आल्मा 1 स च स्वपकाद्रसंवरिदाश्रयोऽणु- 
याहः । शरोपं तु माखरदिति ॥ 

नैयायिकाम्तु- योऽदमदराञं सोऽदहमधुना स्प्रशामीति भ्रस- 
याद् अतुभवनंस्कारम्यृ्ीनां समानाधिकरण्येन कायकारणभा- 

पाच्यार्पनः स्थिरःवम् 1 जातपात्रवालस्य स्तनपानादौ भरक्ति- 
द््रीनाव । तस्याश्च पूनीनुमूत्ुच्िरत्तकारणाऽनुमवजन्यस्मरति 
विनाऽनुपपच्या तस्थासनः पूरापरजन्मीयश्चरीरावच्छिन्नस्य पूर्वा 
क्तमुक्शेवेक्यम् । तेन चानादिष्वमनादिभावरलेन च विसामामाै- 

योगिलमत्तश्च निसच्रत्तिदधिः । फि पूप्रश्रीरादिविरामानन्तर- 
मपि श्रयान्तरे यः पुखदुःलादयनुमवः स पूप्रशयरीरकृतपुण्पपाप- 
फली मूतलेन श्चुतिपुराणनुपरानममिद्धिममितोऽस्ि त च नान्य 
फतपुण्यपापादिना सम्भवति“! तथा सति कृतस्य निप्फछसेना- 

कृतस्याकर्पात् फखवक्तेन छनहान्यञ्ताभ्यागमादिदोपापन्तेः । 
गपाश्राद्धजतिष्टिस्पे तिष्टेषादौ तु पु्पितृखिकतकर्मणा पित- 
पुत्नरसजमानानां चा फलसिद्धिः सा तु श्रुतिविकिपसपानिभित्तव- 

लादधिति वैपपिक्रण्येऽपि न न्तोषः ! अतः शररेन्दरिपन्यतिरिक्त 

आमा ! एव पनस्नोऽपि व्यतिरिक्त आसा । अन्यथा ज्ञानिच्छा- 

दीनापतीन्ियलरापतेः 1 अणुमुणानामतीन्द्ियलराननसश्च।णुला- 
त 1 वियुते ठ युरीततताददिसमोमस्प सार्वदिकलराजनाग्रदाचब- 
स्थाव्यव्रस्धानुप पत्तिः । प्च तस्येदरमिन्स्यालनेऽणुते युग- 
पस्पादशिर.मभृनिषु सुखदुःख चतुभो न स्याच् । जयौगपये- 

ऽप्यस्य मपयश्चमे इतिवेन । जणुत्वप्ताधकममाणामावा- 
च् । एमोऽणुग्सेसादीनां श्रुतां दुरखेवसामिप्रायक्लवाव् 1 

नाप्यध्यासपवनः शरोरावच्छत्रभेनन्यन्हपो याऽऽ । तथासति 
मधभ्यमप््सिणगतनानिदनापत्तः 1 नचष्ापत्तिः 1 पूमनिय- 
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ताया निरस्तत्वात् । मत षत्र च न सद्धोचतरिकाशशालिपरिभा- 
णवत्वमरतः प्षपणकदिगम्पसयद्ेमत कदमेक । सावयदयापत्तेथ। 
एनेन च नानापारमाणवेन्छमप्पपाल्तष् । अत्त पारिकेष्याच 

तस्य विशुद्धि (कख, देशान्तरे पद् द्रर्पमस्पद्धोणायोत्पद्- 
ते तनास्मदट्ण कारणेन वक्तव्यम् । अत उप्त्तिदेशे अद्ए- 
बदाप्मक्तयोगः कारण वर्ततेऽनाऽदि विञुतपाद्धः।सच जीग- 
समपदमतमेदाद् द्वे । तनेन्वरस्तु कायैलादिलिष्नकालुषनिः 
सिद्धो निज्ञानचिकरपोक्तिमानक एत्र । जीषाप्मा तु मतिशदैर 

श्रीरिभिरद जानामीच्छामि करोमि प्रुलीयादिमतीतौ तन्च्छरी- 
रावच्छितघुादिररिप्व्य हना भीतो बुद्धतरलदुःचच्छद्विप- 
यप्नथमाधरख्यावरिमागणृथत्मयोगविभामाख्यचतुरदवयुग- 
वान् ननेपेयाहू ॥ येशषेषिरा शप्यकरोताहु' ॥ 

तन्न तावच पूर््ोक्तपक्षपु तनुभृना व्यापक स्वतो नानाप्व 
च यदुक्त तन सङ्गच्छते । सवा पप मदानन आपा योऽपषि- 
ज्ञानमयः भ्रागिष्प्खिादिश्चुतिस्तु तस्य मगव्छाभिमया। सुक्ताना 

तथालस्फूरचेश्च । युक्त भौ. स्मैरितरन चाधुपैरिति वाक्यदेन्- 
यौदीनापिव तदार्मीं व्पाप्क्स्वस्पाप्याव्रिभोपिकरयनेऽपि वाधका- 

भावाव् ! ब्रद्मभतरे जाते विस्द्रथमं श्रवयाद्धीकरिऽपि दोषाभा- 
वास्च । नच सु फाना नियस्पत्वातु ।पन्चिः । भगवतो सुक्तोपस- 
प्यप्वकधन्ःव् \ चतुर्विधा मजन्ते मामिसत्र ज्ञानिनोऽपि भजन- 

श्रवणाच्चेखम्यन्न विस्तरः । एनेनैव खनो नानालमवपि निरत 
योध्यम् । वरिर्रेषनस्तु सपर प्रयुतेरतविरोघदृतीयचरणभाष्ये सा- 
सखा्थनिव-पे विद्रनमण्डन्यदो च मपि, कतत च जीवस्य शा- 
चछार्थवस्वाभि करणे 1 कच्च मगनच्छतमिति, परात्तु तच्छररूतेदि- 
साविकरणेऽशत्व च नानाज्यपदेशाणिकरणे स्य(पिनभिति दिद 



१४ प्रष्वानररनाकरे। 

सा्रपत्नोक्तप् । {इरस्तङ्ककार्यं एव । अन्यथा भोगनियमादुप- 
प्रतेः । कि, कमै कु्गाणाः फन माप्नुबन्तीति निर्माणादिषु 
जोकूपारामादिषु च बया दर्धनाय् 1 पागश्च स्वरं पाकर ओद्" 
नमिव न साप्ाव् प्ताथपति, येनेश्वरापे्षा नं स्यात् । स्वर्ग 
त्र्षण्डाधिपसषीनो ठोकाप्मकताव् 1 सुखसाधनान्यपि वदधी- 
नानि । अन्था छने यणेऽपुदर निप्यन्ने तदानीमेव स्वर्गो भेव । 
मनिपन्धप्याशक्यव्रचनत्वाव् । दष्टाथागसा एतदेहादेः मरतित्रन्ध- 
क्वकरर्पनेऽपि विनिगमनाविरदारदीखवर पएङ्गीकार्यः । तथा 

सति तेनरेकेन महाराजत्रव फठनियमसिद्धो पतिनियतकरमेणाम- 
नेकानापो खरलाद्येहारेऽनेकमरतितरन्धकाद्गीकारथ व्पयं एव । 
करपनगोरवाद्ामाणिक्रष्वाचेखन्पतर विक्र । न च तत्प 
कमौधोनन्वम् 1 प्स्युत कर्मणामेव तदधीनलप् । एष उप्र 
साघु कमै कारपपीसखादिश्ुते; 1 भटतिषु्पसयोगायमप्ववदपप- 
दृधकर्यः । न चानाचदृटेन वदुपपदि; । भहृतिपुरूपव्यतिरिक्तं 
सर्र स दीति स्िद्धान्तव्पाकोपाव् । अनादिभावस्य म्रक्कतिवद् 
ध्वं तामत्तियोगिखान्मप्तोच्छेदमसङ्खाच । परादहानादिले च अद्र 
छिन समोगः संयेफोनादिदिकात् कर्मत्वामिमानैन करमैकरणेऽद्ट- 
मिति चक्रकापत्तेः । व्यक्तिभेदे सखनन्तक्तयोगकस्पनापरच्चेः । नच 
मर्ैदपपतरदनःभिसन्म पिव स्वभावत महृतिमदातिर्न्ीकीवव कुल- 
घधूव्रच्च चाप्रिताभ्यौद् दषएटदोपतराच्च निदृत्तिरिति न दोष इति 

युक्तम् । मोक्षे सभावनाय मकृतिनारमपङ्गात् ! नच अस्तु तद॑ 
दोन नाष; \ उभयोन्पीपकरसेन एके शस्तयोगस्याशक्यवचनतातरू 

सर्वृमयोगे वक्तव्ये मुक्तौ च तन्नायो सर्वस्या एव नाशमसङ्गाव । 
आनिसतमसक्तेश्च । तथा सयेकमुक्तौ सर्वसुक्डादिमक्तेश्च । 
अचेवनचेन स्वतश्वरितावैद््टरो पलादि ङ्ञानस्यादाक्यवचनलाद्या 
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चेननाधिष्ठनेन तत्धने त॒ स्े्श्नाधिषठानस्या्क्यवयनलादर् ' 
सिद्धं तदधिष्ठत्रेष्वरेगति दिक् 

सन्तानेशङ्गान गदिनेष्वु--- प्षणिकविह्ञानपन्तान एवासा । 
वचश परमन्वरेण सनिच्छष्ुलादिरमदुपश्चभिति दश्यम । अा- 
शर नुप्छर््या तेषा स्यवन्त्रसरङ्गीक्ा व् । नचाहम्भलययगम्प 
पएव्रश्नप इति वाच्यम् । ज्ञानस्व नीरमदं जानामीति पिपर्यव- 
-सितदर्ानस्याभ्यत्रतायाद् । प्णिकङ्चनाऽन्ासप्त्ते म्राणाभा- 
बाच । नच पयमिज्ञानुष्पत्तिः । सन्िक्यदेवोपपत्तेः । उपल- 
श्धुः स्मकुर्यामत्राद । एकस्य स्यसनोः युरषस्य कवाप्यसुष- 
छम्भात । अनः प्षणमङ्खरं इञानकेदसा, न चु ततोऽन्य इसष्टुः। 
तदपि कदयैम् । यथाहुः भाच्ः-- 

मसभिद्गायते कता यः पू्ापरकाख्योः । 
त्प स्पलोः सुटो मेदो िहनाद प्षणमहुराद्, ति ॥ 
तयाहि । विपपमसाभिज्ञाया मत्व पन्तनिनाप्ि नि्वौहः 1 

नेतु जतरमसमिज्ञायायोऽरे पूर्रमद्र्तं पयोऽदमदनाऽनुपद्पामीसन 
श्ासुरेकसखत्रगषाव् । विज्गानस्व क्ञागकस्य वदां विनष्टलेना- 
ऽदवित्तिगीचस्स्य तदानीं पक्तुमश्चस्यलाद । सुयुपतवदम्भययस्त- 
न्तानस्य नष्टेन तते उद्यतस्य ्ञादभरयमिङ्नानुपपचेद्ारवा- 
सवेति । जीवस्य मतिविम्वषूपता तु शाद्धायत्रकरणे विदरनमण्डना- 
दौ च निरा्ता 1 जीव्यं च विचारितमिति नेह भपञ्चः ॥ 

इति पुरूपो निरूपितः ) 
अथ प्रङतिः ॥ तस्टक्तणं तु मधानमितति । भगवता जगदुषा- 

द्ानसेन निर्मितं सुर्यं भगवदूषमिसर्यः । तस्य च पद् रक्नणानि 
भमपदचपदूमु गवच्ववोधकरानि ) तदुक्त, यत्तस्निगुणपच्यत्तं भिब्धं 
सद् मदास्यक्म .) मयां प्रति यहूनिकषिषं विक्षेषदिति ॥ 

२४ 
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त्र तिमुणपिति साम्पवस्योपरल्लिनुणन्रयालमकम् । कार्यनार- 
णाय साम्पावस्योपन्क्षिनेति 1 पथा सदानन्दं ब्रह्म, क्रिया- 
कनानन्दा धर्मा अपि मन्ति) तया च्रिगुणासकं भधानम्। उद 
सास्यशतो मुणा अपि मतन्ति। वेन पर्मधर्धिभावोऽपि नानुपपन्नः 
अयमपि क(विल।द् परिशेषः । एतेन निनिषडष्टिकरणार्यं मगवदच- 
भैधयैमुक्तम्। एते च गुणाः, मजवेमेतीच्छया जघन्यभावे माष्ठाः 
सधिद्नन्दानामामास्ता अंकाः, भावत उत्पन्नायां तस्यां पक्तौ ̀ 

परतिष्ठिनातस्याः प्रधानसरषोधकाः । अग्यक्तमिति तस्य पीये । 

नः केनापि कालाद्रिना वदामिग्यक्त भवति । तथा प्ञअनियना्थ 
पुनः सूट स्पात् । निसमिति सदैक कीतिरपा । भषृसा 
सैव काठादमोऽपयुतयन्ते तिष्ठन्ति विलीयन्ते चति तरेकालि- 
फत्राध व्रेपयखषूपस्य निखत्रतवस्य न हानिः) पसदपदा्पकपरिति 

श्रीः । वैषा शोभा यत् कार्यकारणाप्मकमविक्तेपमिति हाने. 
ठः । अन्यथा सनारिणो पितरेक्तुमसमथौ न युक्ताः स्यु; विनी 

पुदिति तरेरम्पहेतुः । सर्वान् विदेषानः प्रदद्य पुनस्वूष्णी तिरं 
तीनि । पूतस्या भगव्रदूशसरे च मरतिङ्गादष्टन्तानुपत्तधापिकरणे 
स्यनस्थःपितम । प्रङृतिपुरूपयोश स्वस्वामिभाव एव सम्वन्धो- 

इस्यते । भकृते तु वी्पपानस्य विवक्षिनिनवाव् संयोगोऽपि ॥ 
साकारं चैतमोपैगववः साकारप्वादेनोपपन्नमिति न काचिद् 
दैहेन्दरियाग्रनुपपत्तिः। उपमादेत चैतदाचाय्तचष्वुतो। तथाहि । 
भगवतः सर्वतःपाणियाद्स्राचदश्षा एते प्रतिरूपततया निर्गेताक्तत्र 
स्तै कारणमतिद्पहस्तपाद्ादीना विचयपानप्वात् दैरेव तेषा 
रंग्रवदार इति ॥ शर तु-पकमेव, अभिमानिनोंऽपि चिदक्ा 

एव विशेषा इति तु महदादिंगरहायेति न कोऽपि शङ्ककेभाः ॥ 
१नि मरशतिः ॥ 
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^ अथ पहन्तास चाच ुग्धिभ्यो गुणेभ्य उचते । तमोरणः 
पमिति अश्नेरमवन् गुणाः ॐ मया प्तोभ्पपागायाः पृहप- 
5तुमतेन च ॥ तेभ्यः पतममवव चूतं महान् मूनेण संयुग % इति 
वाकपाव्रा अर्यस्तु, चूतं सूचनात् क्रिया शषक्तमान् मयमो विकार। 
वतो पान् क्ानशक्तिमान.। घ च घनेण सुनः ्म्यक्परभ्नितः । 
तततः पृषदून, किन्येक्मेव वाच्यम् । तरनक्रियाद्राक्तिभ्यां देषो 
"ष्य इति } नच, दैवाद् प्रुमितर्षािण्या स्वस्यां योनौ प्रर पुर 
मान् # वीयैपापत्त पाऽम्रून मदततसं दिरण्पयमियादितराकयकि 
रोधः । घुन्परानां गुणानां व्यापारतणा तत्रात च विवक्षिलाव् 
पतदरस्यार्थस्तु- देवाव कालात् श्रुमिना घर्मा; स्याद्यो 
परस्पाः, तादृश्या स्वनेत्रमृतायां पह्तो परः पुमान प्रथमपुरमो 
षीवैमाधत्त पथा स्वमायया पुरः; । तस्येन्द्रियाणि भगुत्रत इव], 
5ऽनन्द्मयाति 1 रेतस मच्विदंशः । विदंश एर्वे । सदश 
मश्नः सकाराव् सम्बद्धयते + ततः मा मक्त । वस्य 
पारे हिरण्मयम् । यवा सूरवीन्त्मननारायणस्य ! अनन्दन. 
सपि दिरण्यद्पता भवनीति । मद्तश्च सक्षणत्रयमाध्य'लिकरापिङैर 
विक्तापिभौविकमेदेन ( क्राधं लम्धपरक्षणं, द्वितीयं तु देतरेषुत्त 
स्ममिदरयेन सपेय तद्रुपङ्नानदूषामनार्थम । दुनीयं तु कोके तदु- 
प्रर्पर् 1 अन्यथा मतिवरादिनो न मन्वील्। तटूक्त, विवा 
ममन ्यद्धनिषादिष्ोकनयेय 1 विसनरमयादचत्र दद्य सद्धिष्य 

छक्तणानि मददनते 1 मयाहलोकोक्तानि अनि लक्षणानि युण- 
श्वयक्तार्यत्वन्यञ्जस्ानि । वत्र कूटस्यने प्रति स्वापरनिदय्य- 

ऽनङूखमिति पसाद्िकर स्वर्परन्षणम् । प्रह्माण्डवारणाय शरस 

मू} मङरतिवारणाय शेषम । जगदड्ुरं द्वितीयं राजमम् 1 ध, 

निमयधवदोनाकष कलित चापम् । द्विती यक्षो त्वाभिदैगिकरं 



१८८ भ्रद्यालररताकरे । 

वासुदेदाविभीवस्यानश्॒ ्सर्वास्मकलतवम् ॥ तदरपतयोपास्यलं चो. 

क्तप् ) इदेव च कर्व्वरस्पं निशेश्वरसंख्यानाम् । वृतीषे 
साधिभोतिकं चिचल्मिति लक्षणम् 1 वितचतसं च निर्विषयः 
िकाररदितङ्ञानद्रत्तिकसम् । बुद्धिवारणाय निर्धिपयेत्ि 1 भनो- 
वारणाय सपैविकाररदितति । अहद्ारवारणाय नेति । सा 

न्तिकाद्करस्य तथातेऽपि पदा्थ्येकलाच्छान्तिपोरविमूदव 
केषरसक्तानतवं व्यावततैत एय । एवं शद्धमनसोऽपि। आसवरारणायं 
षत्तीति ॥ पार्यास्तु- नि श्चयदत्तिकमन्वःकरणं चिगुणात्क- 

माघंका्पवा बुद्धिरिति लक्षणमाह; । तन्मते बुद्धिवि्तयोः 
पर्यापलमन्न तु पर्यायये्भेद इति विशेपः ! अस्यच गोलकं 
हृद्यम् । व्रह्मा देता । एतपकसे ममाणं च्रे द्यते ॥ इति 
महान् ॥ 

अयादृङ्कारः ॥ प च मदत; सकराश्यादूत्पदयते 1 तदुक्तं, तेतो 
विफुतरैतो जातो योऽदद्ूसे विमोहनः % वैकारिकलैजतथ ताम 
सश्चेयईं धिव ॥ तन्पात्ेन्द्रियमनां कारणं चिद्चिन्पय श्नः 
शति । वि्ुर्यैत इति किन श्ुन्धयुणात् । चिदिति जिन्यूदः 1 
विदचिम्पय इति। चिदाभासखाचिद् चिद्धन्थिरपः। तस्पाध्यासक 
सामान्यलक्षणं तु-- तत्तन्मात्रेन्द्ियमनोजनकतमआद्विगुण्य स्वम् । 
तन सन्माताजनक्रतेवं तामस्तल्तम् 1 इन्दियजनकरसं राजप्ततम् । 

देष चास्य तैजपरत्रम् । मनोजनक्ततन सा्सिकसं वैकारिकं 
यैदतस्यमिति च तस्यैत परययौ । मन-पद् देनानामप्युपलक्नकम् 1 
तेन दिगायेकाददेवननकलमपि सा्िकस्य लक्नणम । तदुक्त- 
म्, अयष्ठनपातरिकराज्ज्ने तामप्तादिन्दरिपाणि तु % तैनमादवना 
आपतनकादशा च तैएतादिति । देवास्तु, दिमातादपरदेतो ऽशि 
पषटन्दरपन्द्रमिनकाः # चन्दरथसेकाद्श डेएः। चरूारान्मनः । 
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श्याध्यासिक्नानि गिङ्ेवलक्षणानि । आविकरषक्षनं चु मङ्ग 
पगापिष्ठानलमियेक्रमेगर । भोतिकलशक्तणं तु करमैकरणका्यत्वम । 
तत्र माजपु पि्यमानस्य स्ाच्छकराहेद्ुारस्प करसं लक्षणम् । 

केरणय रान्य, कथं तामस्य । कर्दीलं च, कर्तदमिषति 
बुद्धत्रिपयलम् 1 पएवमन्पदर पि ज्ञेयम् । इदं पपुरः्रं लक्षण- 
त्यप् । घरपमपुरःप्तरे तु शान्तथोरविमूढत्वमिति मोतिकं स्वप- 
सक्षणम् । अव एद्यदङ्करेण शान्तिरमयोनिकः 1 अत्रापि दूतीय- 
स्कन्धदेव पूद्वद्विमागः ॥ निरङ्कारस्य नेते भावा उतयन्ते । 
भत् ए मगवसरद्धितयपिछ्नणो भवति । मौतिकलक्षगेन ममा- 
णपरप्युपदिष्ठं भवति । त्िश्ेपष्तूती यघुवोधिनीवोऽवगन्तरपः 1 

भागो बुद्धिश्चस्मैव दपान्तरम् । शानवरक्तः क्रिपश्क्ति्ुदिः 
प्राणस्तु तेज इति द्विवीयस्कन्वाव् । तेन प््वेन्द्रयवसदातृतवं 
मागरुप्नणप् । क्रियाश्चक्तिपचाव् । बुदधे्तु तीय ठक्तणानि । 
नत्र द्रन्यप्ुरणविज्गारलं स्वष्पलन्न णम् इन्दरियानुग्राहकलं संश- 

यादि"खटृत्तिकलं चेति द्यं कार्यलक्षणं दूतीवम्कन्धादवगन्त- 
व्यम् ।अडमोऽपि हृद्यं गोलकं रुद्रौ देवता । एवे माणबुद्धयोर- 
पसशद्धरः ॥ 

अय तन्मात्रा । सा च भूतचुक्ष्मादस्या । इदमे वल्लक्षणमू। 
ताः पञ्च मूके उदिष्टाः । निर्रेपणन्द्ा देयुगवदु भृतत्म्। अ- 
इका रोपादेशसे सति तन्सान्वरोपाद् नं ब्रा तद्छक्षणम् । ताश्च 
्ाव्दस्पद्यरूपरपगन्धमेदाद पञ्च । योगिनां गोचरः । विशेषा 
एव तेषामस्मदादिगोचस इति सांख्याः । तदस्माकमपि संमतम् ॥ 

अथ पिर्गेलक्षणानि । तच श्रोतग्र्यमेतान शब्दः । अनेन 
पमाणपूक्तम् । शब्दायेष्यतिव्याक्तिारणाय धतपदम् । नमन्त 
म््ाचत दरष्टृदऽयनिन्नखं चसपि तर्कणम् । गजो गत इत्युक्ते 
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दस्यते. वहिःच्ितं गनद्रष्टारं सरेणाुमिनोवि 1 एं रङ्कारार 
दिना षण्टादिकमापि । श्दमपि दनीयच्छन्ध उक्तपू । अथंश्रयलं 
शब्दस्य द्रषटूलिङ्ध"्वमेव च % तन्मात्रत्वं च नभतो लक्षणं कवयो 
विदुरिति द्वितीये च । लिङ्गं यद् द्रषठुददययोरिति! , ~ 
अथोश्रयसतं चाधिरैयिकं वर्भेषु तम्पात्र्ये श्म्दे नानुमन्यते । 
मतान्तरखाव्। तेषां नामसृषटयन्तःपःतिसेनैवद्धिन्नसादिति बोध्यः 
मू । स्परृष्टपन्व्गतोऽयम् । ततोऽयं तु काथगतः सनिरेषुः सन 
प्रचनामपि गुणः । पततु नैयायिकाः शन्दस्पाकात्रामात्तयुणसः- 
पिच्छन्ति ) तन्न । प्रस्य दृश्यते परमो ्चपराित् ममन्वा भ 
अतो विक्षेपो पावानां मूपरप्रेवोपलक्ष्यत शति । नभपोऽय ग्रकु 
घौणादमृन स्पकगुणोऽनिखः # परान्बयाच्छ्दुबोधिसादिषा- 
कयदरिरोधाव । नचात्र कणादादिमुनिप्रणीतदेनविरेधाद तौ. 
स्यपिति वाच्यम् 1 इब्दप्रामाण्ये युनिपणीतसस्यातन््रसाव् । 
अन्यथा ताधागतादिदकेनानापपि पामाण्यपसङ्कात। किन्तु वेदा 

तरिरोषतपैव तन्वत्वं पुराणस्य ठ वेदहेदयःवाद् वेद्षपत्नार्तं 

दुरीनापिक्षया मवररत्वाव तदुवीनमुपेकष्यमेव 1 तेन भे्पीदिश्ष्दो 
भौम एर।अयं च काथैमनो विस्ासी सावयव्रशचलयुपपादितं शन्द- 
ण्डे 1 तया शब्दोलत्तिमङ्ारः पन्दश्रनणमकारश्च ततवर 
निपुण्तरमुपपादित इति न पुनर्भिरहप्यते । कार्पगतश् शब्द उ- 

दात्तालुदात्तस्छरितिकस्पितप्दजर्पभगन्पारमध्युमपचमपैवतनिपा- 
दादभेदादनन्ताचतर एव 1 तथा स्पदीवानपि 1 नच-मानाभाप्रः 1 

नेत्रगोलक्रागच्छदे धुमस्पशंस्येव महागुीयन्रश्नन्दजन्यस्पक्षस्य 
ममसगपाक्यनन्यस्य स्परीस्य च हृदयादच्छदेन सनाऽनुमवाव्। 
अत् एवन् फाचन्पमणि स्पृददति स्मरतिरयपि सद्रच्छते । नच 
शुषे गुणानद्वीकारासैवमिनि वाच्यम् । संख्यावनु ब्द शक्य 
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स्रा 1 कर्पनाया दृष्ानुत्तारित्कदिति ॥ यत्तु गन्द्स्य मृम्या- 
दविगुणसे घ्राणेन्द्रियादि ग्ाहनत्रापत्तिरिवयुक्तम् । त्न । तचद्मूत- 
यणेन तचद्धौतिकेन्दियग्रा्चतवेन ग्याप्यमावाद । पाधिवरूपा- 
दीनां चश्ुगदिग्रहषसदशैनेन ष्यभिचाराच 1 यत्तु भाट; शरब्दो 
द्यम । सापतार्तम्बन्धनेन्द्रियभ्राध्त्वाद् 1 पटवदिति मयुङजते 1 
पङ्कधोचविकाश्नासकपरिमाणक्षाटी चेति कल्पयन्ति । वेधा । 
भेरीक्ब्द; श्रोत्रेण रशत शयनुमवसिद्धम् । तन्न कद्म्बगोरुका- 
दिन्यायकस्पनेऽनेकरब्दतेत्पागमवविर(मादिकर्पनागौरवेम् । 

एफ एव शग्दलवरद् दूखत्तीं सणुत्यद्यत शय द्वीकरि निकश्यदू- 
रख पोधुगपस्छूवणापात्तम तु क्रमेणेति सङ्कोचविकाशक्षाटिपारे- 
माणवान् करप्यते । मयोगथ-- शब्दो द्रव्यमे्, न दु गुणः! 

सङ्कोवविक रातय ङ्परिपाणव्सात् । भद्धविदिति । तेम एतैव 
शण्डे दाय्यतुनारेण विक्रा मकं परिमागमुतयते । वदरी 

काष्दः श्नोचमाप्रोतीति मसल्तीक्रियन ह्याहुः ॥ तेपां पचपि क- 
दना छवीयसी, तथाति प्रयत्नानपिगतस्य परिपाणस्व करपनया 
सिद्धौ मेन शब्दे द्रव्पव्षद्धिः। चन्सिद्धौ च तज ताद्वापरिमाण- 
तिद्दिरिसिन्योन्याश्नयः । किञ्च पूर्वपयोगेण द्रव्य्वसिद्धाचिषि। 
तादकपरिमाणदनः शब्दस्य दृरस्यन्नवणपरयनतमुप्पत्निदेमे स्तौ 
निकटेस्वस्य श्ररण गाराप्तिः 1 वायुना ततो नयने च प्म्वर- 

श्रवप्रपचिर्न वु महाम्टुतप्टुत दैवदखादिश्चवणन्यरस्या। तस्मा- 
दस्पदृक्त एव पक्षः प्ताधीयान् । यत्तु शब्दो नित्यो, निःस्पदोद्र- 
व्यलाद् आत्मवदिति, नियस्मापनद्र 1 तदपि हद यदेशावच्छे- 

देन स्पर्लुभव्रादुक्तरीया द्रव्यसरािद्धेश्च निरस्तं स्यम् । यद, 
दन्दो नियो, उ्योतैकशणस्वाद्विति साधनम् । चद्पि पञचसूयुण- 

खस्याङ्यकारदिव पतत ेष्वसिदधर्िरस्तमिति वेवम ॥३ति शब्दः ॥ 
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अथ स्परीः । स च सग्रहः । वटस्षणे, वायुचन्माच्रछवम् 1 
अय क(धगनः समिशेषः समे चतुर्णामपि गुणो भवि । तेन ¶- 
उटूम्वाप्यगुणतं वा दपव्याप्क्मुणसं वाऽपि वरलक्षणम् । 
सिदराने तु मान्राद्पो मृदृकठिनशीतोष्णमेदाच्चतुर्धिषः । दु 
षं कडठेनलं च शेयपुष्णतमेतर च # पएतत्सक्ेस्य स्रीं 
ह्मात्रलयं नमस्व इति वाक्यात् । गुणासा तु मदुपिच्छिलक- 

छिनक्षीतोष्णातुप्णाकीदखघुगुरुतेयोगादिमेदाद् वहुप्रिधः । मद्रा" 
दिकाम्दाश्च पेवाचक( एव॒ प्रचु्मयोगाद्ु्मिणमपि वोधमन्वि 
यथा कोशकारः, ह्रीत गुणे तद्वदर्थाः सुक्षीमः शिक्षिसे जड इति। 
श्रीभागवते च, व्तुनो घुकरादिन्ये मृदुयुदुष्णक्नी तताम् । जि्रक्त- 
रस्त निपिनेति शुकोऽप्याह । अत प्प दके भारादिपद्- 
भयोगश्च \ तन्न मृद् कोमरः । यथा मालतीकुसुमादौ । स च 
पाद्परतेन गद्यते 1 चापषुनं तूपनीतभानकूपम् 1 अन्यया काठेने 
यरमनत्र्वाख्यपुष्पे मृदूतश्चमो न स्याव } पिच्छिलोऽपि तस्यैव 

भेदः 1 सत च पहृदुकृषादिषु । कठिनस्तु पापाणादिषु । शीतो 
जष्े । उष्णस्तेनलति + भतुष्णाशीतत्तु वायो, ममो च । लघुश्तु 
घायुनेजेजलमूमिपु यथा सष्मवायुष्पर्लो उ्वाङास्परशस्वूखस्प- 
श्र 1 रघुलदेोध्रगमनं तेजः 1 जर्टयस्तु गङ्धायमुनपोः कूष- 

न्रोत्रा पयाति पेपीयमनि युखावच्छि्रसवेधेव मक्षः । गुरुरपि 
सायुजहमूमिषु } तन्न बायर्वीयप्तु बायुपूरितदतिनमनोन्नेय ए 1 
मचिनस्यैव वायोस्तदारम्मकसाव 1 बिरवयौ सनारम्मादेष 1 

तद्नचुभवत्तु वेगम्रातद्धलाद। ज्दायस्तु मुलावन्छिननत्यचा म- 

सक्तोऽपि मोमस्तु विष्म्मेन मसन्तः 1 पाणौ फएलढुघुमयोः स्या. 
पने पागिनमननोलनाभ्यां मिनत फे युरुखानुमवाच । यथपि 
यान्ते गुरुलं भिश्रो परमे उलेखन।दिनाऽगरयम्यते, तथापि 
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सोऽस्मिन् शद्धे सपश पठ । स्प्वीप्ततेनैव तोलनादिना तदवग- 
पाठ । स्प विना यत्र युरुखावममस्तन खालुमानिक एर । परते 
बेरिि।किव् गुरतं यतर दृष्ठ तत्रपिक्षिकमेव च्प।तच परमाणौ उरौ 
च(न वक्तु श्यम् । आयपत्तनाप्तप्रायिकारणस्य त्र मरयक्षतो 
वाभाव ! जलकंरम्यवगतः खमेवावुपतन्नगामिति वाक्पाव् । 
एतेन लुपि व्याख्यातं जेय } कार्योतक्तः परमपे्षाबुद्धय~ 
बुद्रयेनापेक्षिकस्य ट्ध॒खस्यादाक्यवचनघाव् । यत्तु वेरिपिकाः~ 

अस्ति निमिति गुरुलं परमाणुमान्नदृत्ति, तेन कर्य गुर- 
सान्तरे वु न जन्यते । यदि जन्येत तद्य तोख्कमितावयवदयार- 
>पऽ्रपविमि अव्रयनगुरुत्ार्पा सहास्य तोरुकचतुषटाभितं गुरुत्वं 
स्यात ! तच्च तदूनुखायवनमनाद्ैनादश्कयवचनय् ! नघ ताभ्या 
काये सूर्म युरुप्वं जन्यते । स्वभावेन तजलनने नियामकाभा- 
परात् । तच्च घटलूग्नदृणादोरवाग्रा्चमित वार्यम । अप्रसक्षस्प 
वृस्यसुमेयत्े तदुखत्तावेव मानामावाव् । अतो निसं निरपेक्षं 
प्रमाणुमाजहस्पेव गुरुतरम्। अवयाविनि तु तदवहुखादेव युरुला- 

पिकंपमसय इति । तन्न 1 वदूखस्य महक््रमात्रवोपकलाव् । वूला- 
दिपुज्जषु चधाव्रपार्णाव् । वदहूवूलपुज्नारपपापाणयोः पातने 
पापाणप्रथम्पातयापापत्ते श्च । इटूखवोधितगुरुखस्य पापमिऽभा- 
धाव । किञ्च, दूलपुज्जे आचयपतनासमदायिनो युरूलस्याभावाव 
पापागे बहुखवोषिवयुतस्पामाव।दपेन्षुद्धेः परययिणोभयनो- 
द्यात्तनपिषिकस्यापि तस्य निरवक्तुमक्क्पत।र्टक्तणेऽव्याप्निप्रा- 

प्राच 1 किख) यतर दियिलावयवाश्च्टावयवी चलपापाणौ द्राव- 

पि ्ननिरितौ वन तोलनेन विथिखवयतरे पातमज्जनाभ्यां दिल- 
एवते युरुखबुदधिरुदेतीवि ससतिपपतग्राप्तः साप्याप्रतिद्धिश्च । 
सतोऽतिरिकल्वीप्द्रस्वायद्धीकारः मद्पतपादतिश्चापदमेति 

९५ 
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णिङ् 1 केदिक्त, प्रप्रयषु यरतवं नाङ़ीकुरन्तः संयोगिन भम्दब 

च्छिकषियिलावयवरंयोगेन र्पुखं दिलषटानयवसयोगेन गुरुतभिः 
साहः । तदप्य्द्गतम् । स्पश्चातिरिक्तस्य संयोगस्यापि वक्तुश्च 
यतत 1 स्पृष्ट एव रेके संयुक्तव्यवहाराव 1 संयोगे स्परी- 
यत्रहराच्च । नच रोकिकञ्पवहरो श्रान्सेति चवतु शक्यम् । 

हवस्पशं दिवाकरीतति चिति यूपं रनखरम् # स्पृष्टा स्वकातो 

परिभः स्नाने कुला बिशुद्धयतीति स्मृतावपि तथा प्रयोगत । 
यतु, चण्डाङ्न्यन्चिमो गख युक्खा च प्रतिगर च % पवयङ्घान- 

ती तिपो ङ्ञानात् म्पि तु गच्छतीवशरुक्छा । यव करोयेक- 
रात्रेण दषरीसेननाद् द्विजः # तद्धेंपसुग्नपन्निसं विभिवष्य- 
पोहनींति मायतितान्वरयविधानादन्ति स्पक्ैषंयोगयोर्भेद् इति । 
तदरप्पमङ्गतम् 1 तप्य सञानमयुक्तत्वादष्टविधमेयुनीकरयानिररतिमयु- 
कत्वाच्च 1 नच सेपोगस्य द्वि्टत्तितेन स्पवीस्य चेकदटन्तसिन 
भसं्ततो मेद्निश्वयक्निवमिति वास्यम् तयोगे उ्पाप्तज्क्परत्िततस्य 
विधतिपन्नलान् । इदमनेन पदशमिदमनेनेति मतियो नम्य 

तेल तनविगम्पमानस्य सादृश्यस्य मतिषपरिभिन्नत्तवदिदमनेन 
पेगुक्तविदमनेनेति बुहद्धिनिपयस्प संयोगस्यापि मतिषमिमेदाद्ी- 
केरे बाधकांभावाव् । हरिद्र चृ्द्पाभ्यां विजातीयद्पवव १ 
कनपूदूतरादिवस्च द्रव्यद्रयस्पक्ताम्यां तदार्नीं सोभाख्पस्य 

वरिजानीयस्य तस्य जननाद् भेद्ङानेऽपि स्पशत्िरेकस्य दुरुपपा 
द॑सास्च । अन्पया द्विखाद्ावपि संख्यातोऽविरेकमपद्नाव् । प 
योगजस्तु न सेयोगः । भिन्नतया मतीयमानल्राद 1 नच स्पकषस्य 
स्वोकगम्यलाव् संयोगस्य त्क्युगम्यत्रादालि मेद् दृति षा- 
पष् । भपयोजक्चाद । स्वग्प्राहययगचल्येव स्पर्ीलाव् । चरु 
्ोदतेऽपि सम््ाद्रलानपायाद् । जनृक्ते द्विवीयश्छम्पकाकये 
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ष्वादिग्रदणलदूनिर्भदथनेना्ैव इतरनिमेषति दधेः परपोगे स्पवी- 

स्वं न युक्तमितिचेव् । अत्र पृच्छामः कथमन निवेधः। कि पसा 

देवं तप्परान्ननरप्रहणाय खड् निभैद् इति, उत्त तस्मादेत एव स्प- 

षो नेतर इति 1 अथवा वस्मराल्लम्नादेपद्क् नेतरग्राष्ममिति 1 

नाचः । संयोगस्यापि खचा अग्रहणपपत्तः 1 न द्वितीयः । बाश्र 

निरश्ाच् स्पदीपामान्पस्परदीवदानिमपद्गाव् 1 अतस्तूत्रीय एत्र 

पक्ष आद्रैव्यः । ततश्च न संपोगे स्पदीत्रायोग इतिन् किखिः 

देतत् 1 नयु संयोगस्य स्पशेष्वे तग्क्नणस्प चश्रुष्पतिव्पपरीरि 

तिचे । बायुविशेपगुणतेन स्पशगरहस्प तत्र बिदर्तितलेन चश्भु- 

ष्यपि च तद्भावेनाोपाव् 1 नच स्पदीस्य पएरथिन्पादिचदुषटय- 

उत्तिस्राद्ति मेद् इति वास्यम् । सेयागस्पाकाकषादिप्चकरतित 

मरानाभाबाव । आकादरे कन्दुक, इदा ष्टः, मानयां चद्व" “ 

द्रव कािकपम्बन्धस्वरूपसम्बन्वाभ्यामिव यथाप्रम्भवं इत्तिः 

मिममािद्धः । अन्यथा सर्व एवासानः काठ न स्युः । कथ, 

आकाशद्दौ संयोगाद्धीकरि समव्रायिक्रारणनिर्वचनाश्ञाक्त; + व~ 

चादि । न दंखयापृधक्योस्तपालम् 1 त्रयोर्विजाती यगुणजनक- 

स्रकष्यानयत्रासिद्धस्वात् । पन समविपमनिकद्रग्यजन्ये करयं त्रि- 

जानयद्परसादुप्पचित्तवापि कारणगतद्रपरसदेरेवासपत्रायि- 

सं न म॑हयायास्तस्याः ख्ट्पतो भानं नियम्पेवान्यथासिद्धत्वात्। 

नावि परिमाणस्य । अतिमदतस्तस्य करा्यौजनकतात् । नादि 

विम गस्य । तस्प सयोगजनक्तायाः कवाप्यदकतात् । नापि 

विङ्गयुणानाम् । संयोगानम्तस्माविल्वाद । नावि वदयदिकपैणः) 

तस्य ताते निमित्तकारणनिर्मचनाशक्तेः । नच कालिन्बरेच्छदी- 

नामेव लिधितच्ततरमिति सम्मतम् 1 तेषा सामान्यसेनायतिकमति- 

लयादिति 1 नचैव देहविष्टम्मानुपपत्तिः । प्रायसयोगेतैव तत्सम्भ- 
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षद् । यस्याः कलिन नो्ाया वियोगः प्राणदेहयोः ॐ भरो णिनः 
सा स्वप्तमये मत्युरसन्तयिस्प्रतिरिति मृष्युलक्षगेन चथाचधारणाव। 
नेचात्ममनसोः संयोगरादिये श्वानानुद्यप्रसङ्ग इति वास्यम् । 
कायकारणकर्तत्वाध्याततनिन्द्ियेरणेन च द्सम्मदस्योपपादित- 
खात् 1 व्यापके चन सकखमूसदरभ्यसयोगिलं, किन्बु दैशिक 
परिच्छेदरदितत्तमेत । जन्ये ईववरे तु देदकाटपरिच्छियत्वमिति न 

कोऽपि चोचावप्तरः । मनतस्तु स्पर्वबत्सेऽपि न दोपः । अन्नम 
चतन वक्ष्पमाणत्वादिति 1 तस्मान्न स्पर्शातिरिक्तः सयोगो, न वा 
गुरुत्रादयः । भ्लेपस्तु विभागामाव ए । संयुक्ता अप्यङ्कलय- 

श्यतद्लो भत्रनति । सक्छ तु न तथा 1 यथा मिरिताङ्करेरिति । 
एवश्च सेदो ऽपि स्पकस्येव मेदः ! त्वयैत्रावगमात् 1 नच संग्रह 

~ निमिच्खेन मृज! नार्पलेन च सोऽतिरिक्त एवास्तिति वाच्य 
म्} स्पर्दस्थेय वथाताद्धीकारे बाधकाभावात् । एतेनेवो भविं 

द्वत्वपषपि व्याख्यातं ज्ञेयम् । चक्षुपा तदुग्रदस्तूपनीतभानरूप् एवः 
षपान्दरकरियाययुनेयत्वात्तस्येसरे भप्रक्तानुम्तत्त्या ॥ इतिस्पर्षः॥ 

~ अय रूपम् । तच्च चकषुग्र्यम् । तर्लक्षणे च तेजस्तन्मा- 
त्रम् । द्रन्याठ़तितुरपाकृतिकलम् । स्रदोपसर्जनतया प्रतीय 
मानम् 1 च्पक्तिसस्थास्तमानतस्थाक्सं च । तदुक्त, द्रव्याछरतितवं 
गुणता व्यक्तिरस्थात्वमेव च # तेजस्तेजसः साधव! रूपमात्रस्य 
छत्तप इति 1 कच्च तन्मात्रारूपमकविधमेव्र । मूर रूपमेदागणन- 

ठ् 1 कार्थेगतं तु गुणसं भास्रणछनीर्पीतहरिवरोहेतादिमे- 
दादनन्तविषे रद्भकारादिगु मरसिद्धम् । तेन स्प्रीव्याप्पयुणतव, 

रप्तव्यापकगुणलवं च त्लक्षणं हयम् 1 चित्रमप्पतिरि्तं रूपम् ॥ 
पाथस्तारयिमिध्रास्तु कारणशगुगनां न कायेगुणारम्भकत्वम् 1 

गुषद्रयप्रतीभावाव 1 यदि दि द्रौ यमौ अतीयेवातां चन्दुष्वेकः. 



परमेयपरिच्छेु-। १९७ 

पदे चापरः । ततः कायेकारणभावं मप्यपाताम् । किन्तु वन्दु- 
सपमेव तेन्तुपु पटभावमपन्नेु पटसूपतया मरतीयते, न तु सूपा- 
न्तरम् । चिचपटेऽप्यवयतरमेदद्ररिभेव नानादूपममवायस्य शक्य- 

वचनत्वाच्चित्रन्दस्य नानापयीयतया खोकमप्तद्ेश्च चित्रमपि 
नातिरिक्तं रूपमिसाहूः । तच्चिन्यम् 1 चित्रे तया व॒कतु दाक्यते- 
ऽपि यत्र ददद्रिचूभयोः कर्ये कुडूमादौ निम्बृक्रताक्तारिद्र- 
वसनादौ वा विजातीयं रक्तं पीतं च रूपं प्रतीयते ततन कारण- 
शणारभ्यत्वस्यावदयकत्वाच्चित्नस्पातिरक्ततसवाङ्गीकरिऽपि वाष- 
कामाचाव ॥ केचिद्ारद्भरिकस्तु--पयपि दूपाणि पद्विधा- 
नि तथापि पारिञे्याव् रीण्येव सिद्धयन्ति 1 पीतारुगयोर्ीलदः 
रितछृष्णाना येकपाव् । नु यटयटयोरखि पीतर्तयो्भदमती- 
तेहोठुमरषत्रयघ्राव् । कारणविशेषपयुणना काये खत्तजातीय- 
गुणारम्मकसस्त्रामाग्पास्च न तयोरभेदः सिद्धधाति 1 नच मेदभ- 
सीति्यमः । वाधरमात्राव । पीते काखो रक्तमवीतिरेव वाध 
कमिति चेन्न । सा पीतातिरिक्तदिपयेति । नच कारणयुणानार- 
ष्म पाकजन्पे सकते तयोरमेदभतीतिः घुस्या । तत्र, पीतं नष्ठ 

पाकेन रक्तमुप्पन्नमितति भरतीतेरे मेदमायकध्वात् । रक्तस्य 
पतप्थपस्षमानाधिकरणलसादित्तिचिव 1 तदिदं न क्षोदक्षमम् । 

हृरिद्राकिंणक्ादिस्पे चृ्ाद्िक्षास्योगेन रक्तिमोपरन्धेरन्यत्रनुप+ 
लब्येश्वःन्वयन्यतिरेकाभ्या तदमेदस्ाक्ननल्वाव् । पवरनीलयोने 
बरयीन्तस्सुपलभ्यव पप्रेतिचेन । मिष वणैयोयोगि वर्णान्तरोपल” 

न्धेनामिदमसायकस्यप् 1 तार दिस्वर्णप्रेन तप्स्ायकप्नमिष्टम् ॥ 

प्तद्न्यथानुपपर्पा तदमेद्कूखपनमावरपकम । तन क्षारादे- 

यूज इति चेव। अमिति तूपमा विद्यमानभावस्येतर व्यज्नकेनो- 
पन्ये; \ उरकर्पाथायकः स इति चेन् 1 उत्कपस्य स्दस्जातीय- 
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सत्तपा तिद्धे्तद्भेदो दैवसिद्धः । न हि रामभस्व उक्तौ 
ऽग्रं, किन्तु स्वप्तनातीयेप्वायिवमम् । हरिद्रारुणेति मसयाव । 
तत प्रकेमेवर रुप्१रारत्तिरितिचेव 1 खटिकेऽङ्राखादौ चूण 
योगेऽपि पाकमपक्तया दपपरादतिरदवारा। किड, अभिष्यन्जक- 
सपवधानेऽभिन्पन्जरस्य तदाविभावकतेन पीते रक्तमेदल्ि- 
द्धेः । पीत रक्त (सन्ताभावमतियोगि । वदन्पामतिपोगिते पति 
मतियोनिलात् 1 रक्तवव 1 व्यतिरे नीखादिन्रदिखादिना वद्- 
ऽोदततिद्धेः । उभयत्रापि पीवसस्प त्वन्मते साध्पाम्यापकत्वाभो- 
प्पिता । साभ्पाभागोपाप्यमावव्यद्ठिः पीते न्यभितचरितत्रात् । 
पक्षनाब्छेदकप्यानुप।धित्वास्च । मधृपाप्तनाया यत्वीतं चारणं 

वेति पष्य, म् पीताद्रुणं नारूणाद पीतं भिन्नमिति तयोस्मेदो 
दितः । तस्माव प्रसक्ताऽनुमानशन्दराऽीपचिममाणेभ्पस्तयोर्- 
ऽमेदः सिद्धपतीति। अत एवोदयेऽर्णेऽछमानि पुनः पीतिम- 
मत्तीतिः । तस्मादारण्यापकषैः पीतः पीतोत्कर्पोऽरुण इत्युत्कर्षी- 
पकर्पयोः स्वापच्छिनरावच्छेदकपनियपाव तप्रोरैतयस्सिद्धिः । अत 
एव न पीताम्परे हरादरूणपद्बाच्यत्ता 1 एतेन तेनक्तः श॒कभा- 

स्वरं खपमिप्युक्ति. मप्युक्ता । भास्वरत्वाऽद्धी करेऽपि शङ्नान- 
द्गीकारात। चन्दर्मा मण्यादौ च तदौण्ण्पवत् मभुतपाथःपृथिवी- 

भागगनद्मेणाभिभवम्भवात् । पदरणे वत्तनपषो यद् पूरं 
तद्रापोधन्नीरं तन्नम इति आ्य्पणीयाच्च पेदिकसपेत्र तच्छोभते। 

पूवं नीलमेयश्यामो हरिरिति सभेजनीनमयोगान्नीखत्यापपोः 
पपौयतमा तोरपि न भेदः सिद्धयनीद्वि 1 अनेकां लोहित- 
शङ ष्यमिति श्रुतौ भर्तेचियुणप्वमातिपादनात्तजनन्पस्य जग- 
तोऽपि जिशुण्करतरेति सिद्धम । युणानां चेतदूपनयवच््मेव ॥ 
शतरपामनैवाऽन्तरमात् इवः ॥ वन्न रोचिष्णु ॥ अद्राधितमसक्ते- 
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शैष पीतारुणयेिदनिश्चयाव ।! नच तस्पौक्कर्पापकर्पतिषयला- 
श्न जातिमेदनिश्चायक्रखमिति बाच्यम् । हदिद्रारुण्यादिप्रसवे 
पीतिमाहणिम्नोः सहैव भवेन णीतिम्नि तदपकर्परपलस्याशवय- 
षचन-वाव् । एकेव्रिपययो्तयो; सहानवस्यानाच् । अन्यया 
कोघुम्भाय्पकयेऽपि पीतमययापत्तेः ) अतः प्षारादिनापि पीति- 

म्ना सहवारण्यपमिन्यञ्यते। अम्खादिना चारुण्यनाक्षिनाभिभवेन 
तत्रापि वा पीतिमोच्छृष्यते इति भयक्नावुरोपेनावदयं मन्तव्य 
मकामैरपि । फिञ्च, पीतो्करषस्यारुणत्वं वक्तुमु्यदश्माछिनिद्- 
शानमप्यप्तङ्गतम् । उत्क्ददाया पीनलभानात् । तथैव एुवरणी- 
दादप्पवगन्तच्पप् \ वं सिद्धे भेद मसक्षवाधितपनुमानादिकष- 
प्यप्रमाणम् । मपूपासनाश्युतिरपि भिन्तपदेनावरिविक्तःवमेव तयौ- 
वक्ति, न सैक्यमिति न विरुद्धयते 1 अत एवायर्वणीयश्रुति- 
रपि वायोधूम्रमधिके सूपे वदन्ती कथि का्यौकृतिवदूमप्यति- 
रिक्तं योपयतीति युज्यते । नीखपेवह्यामो हरिरियद्रावपि हयाम- 
पदस्य खपद्रयत्राचकच्वष् उपम्रानपदुस्तमभिग्याहारादतरगतव्यम् । 

कपूरणौरः दितः, स्वर्णगोरी पार्वतीयादिषु तया दव्रीनाव । न 
षे श्वेवपीतपोरेक्यं युष्मत्छम्परतम् 1 अतततदरदन्यन्राप्यवपेपम् 1 
अजामेकामिति श्रुतिरपि सांख्यमते मकृतिपस, वेदान्तिमते तेजा- 
ऽवक्षपरा । उभयथापि कारणद्पं निरूपयन्ती फायंमिव दपान्तरं 
जन्यं सेग्रह्णाति। न ठु निन्हृत शयन्तर्भतरेऽपि सपन्तरमवजेतच- 
मिति दिक् ह 

अरछतम्रसुप्तरामः ॥ भास्वरं त परमकाशकम ) तच्च स्वाश्र- 

याधिकदेशटच्ि । विक्ारिस्ाव् । मणिमभादौ तया निश्चयाद् 
नच तस्यास्तम्ननिवविरलक्तजातीयद्रन्यान्वरल्वमिति चाच्यप्र । 

सप्मरदेन स्पददन्सेन व्यपतिस्तस्या अपि स्पाशनमतद्रात् ) न्क 
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तस्या अनुदूभूनः स्पशोऽस्वीति वास्यम् । मानाभावात् ] उ 

षस्य क्वप्यदर्षनात् । कारणे उद्भूतः कर्येऽनु्द्भुत प्ते वे१- 
रौयाच ' नच तदवयवा अतिरिक्ता पएेति व्यम । मणिना 

शेऽमि तदारम्भकावयवाऽनश्मासरिख्यसापत्तेः । मणि विनापि 

तदुपतचिपसङ्गाच्च। मणेः पमेतिवत् ममावयवानां ममेसपिचतश्ेति। 
इदं च, गुाद्रालिकवदिति सूने मप्छिनपाचार्येरिति विेषा- 
क दुय ततोऽबरथेयम् ॥ इति खूपम् ॥ 

अथ रषः ॥ स च रसनेद्धियप्रा्ठः ` । तल्लक्षणं त॒ जख्त- 
न्माज्सम् । प॒ च तन्प्ानास्सपोऽन्यक्तमधुर एव 1 कार्वगतस्तु 
भोम उ्पक्ताव्यक्तपेद्भिन्नः कपावमधुरतक्तकद्छम्रक्षारमिश्रमे- 
दात् प्चविधः।तदवान्तरमेदै स्तवनन्तावेषः। शुददाकराद्राक्षादुगधा- 

वौ तधोपरम्भावर । तेन गन्धन्पापकयुणत्वे ख्पव्याप्यगुणत्व च 

तरद्रक्नणम् \ अये जकेऽव्यक्तमधुर् एव) रसान्तरपतीतिस्तापार- 
धर्ममम्बन्धात् । तदुक्त, भौतिकानां विकरारेण रम एको विभिद्यते 
इति ॥ इति र्तः ॥ ४ 

अय गन्धः 1 प्त च घ्राणेन्दरियग्राष्ठः 1 वस्लक्षणं तु प्रथिवी- 

तन्मातज्रसम् । पत॒ च व्पक्ताग्यक्तभेद्।द् द्विविधः; 1 कार्यगतप्तु 
युणस्पः पदूविधः । करम्भपृतोरभ्यश्चानतोग्राम्छादििः प्रय 
फ् % द्रलयान्रयकेपम्याद् गन्ध पको विभिद्यते इति वाक्य।त ॥ 

सदमान्तरभदैस्वनन्वविथ; । तेन रसन्पाप्यगुणते तष्टस्नणम्र । 
चत्र करम्भो मिशन; । स च व्यञ्जनादिपु मिद्ध; । एतेन 

जालिप्ताङ्क्यमपि परिहतं बोध्यम् ¦ अन्यथा कबद्गादौ यत्र सौर्- 
भ्यैन तन्न पूतिसरम् । यत्र पृतितं दिद्स्रादौ न तत्न सौरभ्य- 
म् 1 उभयसमावश्च श्च व्यज्जन इति तद् स्यादेव । पृतिरदुगन्धः, 

सौरभ्यं पुगन्धः । पूतिपोरभ्ययोरेव बान्तोप्रौ भेदौ । दत्र धत्- 



प्रमेयपरिच्छेदः; २०९ 

पत्रादिगन्धः शन्तः । उग्रश्म्पकादेरशुनदिश्च । अम्डो निम्बू- 
कदिः पयुपिनसुपदिश्च । आदिशब्देन पूमधूपादीनामनेकविधो 
गन्धोऽपि तेषीतो जेषः । मय च खाश्रयापिकदेशव् केत 
कादिषुगन्धस्येव दूरत उपरुन्ये; । नच द्रन्यादयवनिर्गमा- 
देवोपपत्तौ खाश्रयाधिकदे शदत्तिताद्धीकारो न युक्त इति 
वाच्यम् । ममाणिक्रलाच्त । तदुपपादितं विदरन्पण्डने भयुचरणेः। 
तथाहि । दश्यते विविधचरपुखरेष्िवस्यापि मुगमदस्य मन्धोप- 
लम्भो वाणिह्मार्येएु । न हि त्तत्र वद्षयवनिगमापूर्तसवेषौ 
सम्भवतः । नच तत्रापूर॑तलतेशस्य वक्तुमद्चक्पलेऽप्पवयवनिग- 
मक्तवदृण्डवारितः । कद्धागापममप्यातुभव्रत्ताक्षिकत्वादिति वाच्य 

म् तथा स्ति गन्धोपलम्मसमये परप्तारितियुखस्य तद्रसोपरन्धि- 
मतद्धव् । तेपामवरयत्रानां योग्पत्राव् । अन्यथा गन्धोऽपि नोप- 
छभ्येत । गन्धस्येवोढम्मे नियामकामानास्च । नन्वदषमेव तथे- 
तिचेव । अहो गौ सरभीतिवौवदूकस्य यद्वयवनिरगेमं॑पुनस्तदव- 
यद्पूरण तद्धेतोरदष्स्य च केरपनं रसाद्यतुमवरमातेवन्धकादष्टा- 
न्तरस्य च कल्पनां वदतोऽप्यसङ्भोचस्वुण्डस्य) गन्धातिरिक्तेति 
माजकरथने च सङ्कोचः । नवु मास्खद्टकस्पनं, तयापि उयै ङ 
प्पेय तेषु गन्स्यैषोद्भूतवये कर्प्यत शति चेन्न् । यनोग्रगन्ध्य 
कस्यचित् कुष्ुमस्य दनद स्पदीमत्रेऽपि ततो सुदर्रप्नया 
प्षाटनेऽपि करस्य न तदरन्धापममोऽुभूयतते तत्र तेपा दक्तुमश- 
क्यलराच् । स्पदामावलगनतद्वयवानां सकृप्मोञ्छनेऽप्यसदिष्णूना ` 

सछत्ालनेऽपि न स्थितिक्तम्भवः । ऊुत्तगा॒पुह्ृस्तमा करणे । 

अतो द्रव्याधिकदेष्टत्िखं गन्धस्य मन्तव्यम् । वितदरयद्वस्य- 

गुणानामनानितसेनाद्रीकासे यथा तव वथा दरव्यायिक्देशटतति- 
सेनासुभयेऽपि कुरुष्वेयादि । श्रुतिरपि, चथा उक्तस्य पपुप्पितस्य 

2५ 
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दूसद्रन्मो कतीति \ अत्र तदवयवामस्ननिरूपणा्यमेव दृरदष् । 
यत्तु परतारिनयुघस्य रसातुपरम्मे मन्धोपरुम्पक्तामर्या एव मृ 

तिबन्पकखमिति कथ्िदाई 1 तत् फल्गु । विजाकीमगुणोपचम्भ" 
केन स्सेण मतित्रन्यक्रसस्याश्चकपव्रचनल्रात् । एकक 
देन नेचगोःखकाम्तस्यचा चक्षुपा च वहो प्णयसूपये्रहणस्य 
सैजनीनतपात् । मन्धोपलम्भकल्ेनेतिवेन्न । असिद्धतद्रैषरीस- 

स्यापि प्ुवचसास्च । नच फखवटेन तस्याः भावस्पं कर्प्यतं 
बति वाच्यम् \ फन्या्पदुक्तरीयापि सिद्ध्तस्था एव वतर्ते 
मियामक्रामावान्। प्षणान्तर ग्सोपलम्भममङ्गाच्च । नच तदूगत- 

रपतादीनामनुदुभूतत्रमिति बा्मम्र । अनारम्भकेषु तेष्वुद्मुत- 
रपा ङ्गीकारस्य म्रमाणरहेतस्रादिति दिक् ॥ नच सुहुपन्नाखना- 

द्विना गन्धापगमततारतस्य गन्धस्य मावयवत्वापत्तिरिति बन्यभ्। 

इष्टापत्तेः । नच स्पदीवस्मापत्तिः । सावयतद्रव्यसेमैव स्पकत्तेन 
उ्पातरद्रीकारात् । भूतमृष्ष्परूपस्ेनेष्टापत्तेश्च । एतेनारम्भकसपपि 

दनत्तोत्तरं ज्ञेयम् । गन्धनेव चन्दनश्यएवायुभम्पकेडा दिशाखान्तर- 

शये, निम्वतरुमिशनेपमम्पर्फकशालिवातसपर्मजमुखतिक्तत्वमपि व्या 
रूपात ङेयम् । नच सुर्वनातिपमङ्ः । उत्करत्रातुच्करत्वयोरेकः 
गन्धादिनिगीमानिर्गमनियामक्रलादिति सदुषः ॥ इति गन्धः ॥ 
इति तन्मात्ताणा लक्षणानि ॥ 

अथ भूतानां लक्नषणन्युच्यन्ते ॥ तचाका्नादिपश्चकान्यत- 

* मत्व सव्रिरेपदान्दादिमन्ं वा सामान्यरन्नणम् ! वाहिरिन्दिमग्रा- 

हपरिशेषगुणवच्वमिति मूतत्वल्क्षणं सप्रे अच्द्कारकषूपणाद् 
योग्यताघरितसरेऽपि भमाणस्दितत्वानाहतम् 1 एवमन्यदपि बो- 

ध्यम् ॥ अथ कैतोपिकम ॥ तनाकराधास्य भूतावकारादाूलं वदि- 

रन्तभ्वहाराविपयस) मायेन्दियान्तःकरणायारम्य, चेति रक्षणः 



प्रमवपारच्डेदः। जड 

श्रयम् \ तदुक्तं, सुतानां चिद्रदातृलं वदिरन्तसमेव च क्र पराये. 
द्दिपासतिप्मवं नमो रन्तरक्षणमिति । त्ाद्मपिक्रप्य 
स्वापिभोविकसद्टपकर्मकद्ातूलस्य तत्रैव सत्याद् । द्रनीयं चा- 
सिमौतिकं खशूपरक्तणं व्यत्रहासेपयोगि { नचवरणेऽनिष्या्ि। 
तस्थ विपमपरिच्छेद्कत्वदे । अत एत, न भूप्रदेशे दिशि च। 
जन्ते देश बाह्यो देशः ६ आन्वसा दिग् बाह्या दिनमिति । तत्र 
वियमानलेनामिरप्यमानलाव् } अतो पूमोऽन्तर, न विरिति 
व्यवह्।रप्ताक्षिको पित्र एप वदिरन्तरव्यवहार इति। एतेनाकाष- 

मनिच्छन्तो म्टेच्छा भा्कदेधिनश्वापा्लाः 1 अयं निस इति 
धेशेषिकराद्यः । तथाहि । समयाय्यादिकारणत्रयताप्या हि 

स्यन्ति; । तताकाडशावयवाममिद्धया समवय्यमतरेन तद्रस 
सोगद्पासप्रवायिनोऽप्यमावाव् । कमचनिमत्तन कायोतिच्यद्- 
दीनान् । सछष्टपागमाव्रदङ्रापामद्ुपिरतस्यामम्भाव्पलाव् पपि- 

्यादितरिवम्पीद् तरिमुत्वाव् सम्भवश्रुरेरपाधिपरयेन गोणलेेनान- 
स्वधिद्धिरतोऽय निस इति वदन्ति । तद् वियदुःवत्यभिकरणे दूषिनं 
व्यातैः। तद् दिद्सातरं परद्स्यैते । तथाहि । नमो जन्य, मिकर॑रि- 
स्वात् । विकारि, छोकिकम्यवहारातरेपयसाद् › घटादिवरदिखनु- 
मनिन्, मासनं आकराः मम्भून इनिश्चुखनुखदीतेन जन्यस्सिद्धया 
ईश्वरस्यैव समव्रायिन्ये निमित्ताद्धिमागान्व समत्रायिनः सुखेन 

जन्यलसिद्धिः । क्रमदषयन्तरेऽपि च्िद्धिरप्यहाऽनः घष्टु ॥ 
अथ भसद्गादिदं विचार्यते ) आकाङनीखमतीतियां सा चरमः - 

भमा वरेति । तत्र वदूवः ! आक्श्िस्य रूप्व म् ब्रानम्। तथाहि! 

न तावर मक्षमा जके तदरूपं ऋ पश्यामीयप्र्याव् । नीरं 

नमोऽस्तीति भरतीनिः सार्वछोकिकीति चव 1 तस्या चानेच्वात् } 
नमु दपवतः परयक्नविपयता न निग्रता । प्रमाणो न्यभिचारादि- 
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सिचेक \ हवपणपवस्य चत सन्वस्वाच् । ररमकदतिचेत्। 
महरवमेव । नापि, वायुभिन्नते सति मद्रात् । पृयिवरीवदिसनेन 

आकारे शूपिद्धिः । द्रबलस्य तन्नो पाधिलात । नापि, क्रियादि 
रहिवले सति मूतल्ाद 1 य्न तत्ै्रम्। काल्रदियनेन सिद्धिः। 
्रव्यारम्भकखस्योपाधेलाच्च । आद्घ्तणीयघयादरौ व्यभिचास- 
च्च । वदिरिन्द्रियग्राहनविशेपगुणवदू्तिदरव्यतपान्षादृन्वाप्यधरम- 

वरस्वस्य काखादीतद्रन्पत्वस्य वा भूतलस्य त्रापि सत्ताव् । 

किव। जाको यदि ख्पपान्. स्याद परपरमदान्न स्यात् 1 बदिः 
रिन्दिमग्राह्ठो वा स्याव, स्प्दीवानू् बा स्पाठ, ए्रधिव्यादित्रयं 
घा स्यादिति वाधकतकेपराहतमाकाशस्य सूपव्रत्चमिसाहूः ॥ तज 

साहियप्म्वकारः ॥ नेदसुचितम्। नीलं नभः पश्यामीति निःश- 
डं सार्ब॑ननीनप्रसयात् । नचासौ श्रमः । त्कारणीमूतदोपस्य 
विकर्पपसहतेः । तथाहि । किमतो श्रिपयदोपः साहृदपनिषन्धन 
शद् रजतमिति यद् १ उत करणदोपः पित्तादिनिवन्धनः । शद्धः 

पीतं इतिवत् । नायः । अस्रम्भवाच् । विपयगतदोपनन्यश्रम- 
स्वावच्छिन्न परति धर्मिमपोपसदङ्ृता रोषस्य तन्त्रलाद् । प्रशते तेद्- 
सम्भप्राद् } नभस्तवस्यावच्छेदकताया व्यवस्थ(पयिष्यमाणस्राव्। 

न द्वितीयः । अस्प भरययस्य सार्वजनीनत्वाद् युगपत् सर्पजन- 

करणदोपस्य वक्तुमशक्यस्वात् । नचेन्द्रनाल्किमायायां यथा 

वस्तुग्रदणपतिवन्वूपः करणगतो विपयगतो वा दोपः सा्रजनीन- 
स्दथात्रेति वाच्यम् । तत्रन्रजािकस्य तत्परिषन्थिमन्तादिमतो- 

ऽन्यस्य यथावम्तुग्रदणदरवनेन तस्याम्तार्ननीनतनिश्वयात् 1 

किं स्त्र॑पां र्यातिगरादिनां मते आकाङस्यातीन््ियतायाः सम्म- 
तेन तदधिकरणकंश्चमायोगाचरू । अतो वाघकामावात् सा परती- 

तिः पमेव ! सपमोप्ये नेरपामवणरय प्त चाष दति चेन । 
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व्यापृक्तष्वकाशस्यद्रेदिकपरसापरचासमकदूरल्क्ामीप्ययोरनभि- 

करणत्वात् पुहपरृषदेशिवक्नया सामीप्यभयय इति चेत् । तव- 
काशस्यातीन्दियलेन प्ामीप्याद्यत्रिपयसा् | नयनसंमृष्टाज्जनपत् 
सागरनीलिमवच ममीपे तद्ग्रहणेऽप्यदोपात् 1 तस्पाददृष्ट आकाश- 

भ्रसक्षतापक्नः 1 एवच पूरक्तालुमानेपरपि मानम् । नच द्रव 
पापैः । तस्य प्रलये प्रथ्यीतेजःपरमाण्योः माध्यान्यापकदयाद । 
घटव्रह्मयादावपि तथालाच्च । यदादौ द्रुवतवद्द्रतिद्रव्यलयता- 

्ाद्ग्पाप्पजातिमससेन द्रवसि साप्याव्यापङ्-त्रमिति चेन्न्। 
तदृटत्तितादशजातिमत्वेन वत्तद्रणमाधने । देपवदृष्टतिद्रन्यव्वस्ा- 

सादृढ्याप्यज।तिमच्धेनेहरेऽपि द्रेपापत्तिः । किच्च । 
ज्याप्यधर्मस्थैतर मिद्ञेपेण व्यपकपूर्मस्मापि नियापकरलापततिः 1 
तद्रि गन्य्रद्दत्ति्ःयगरीतवन्यापक्रनातिम्तेनाक्राादात्रपि 
गन्पादिपाधनापत्विः । नचैवं घटवहयादावमक्तन दरबल परथिवी- 

तेजगेर्भागासिद्धं स्यादिति वाच्यम् । इष्टापत्तेः । तस्यालक्ष्पत्वाव। 
यथोपलम्भं तन्नियमस्य युक्तसरादिति । यद्यप्यनाक्राशमिन्नवमु- 
पाधस्तयापि साभ्यामावोपाध्यपावयोर्कौयौ व्यभिचरितखन पके 
साधमान्पापकस्रस्यादूपकप्वेन च न तत्सम्भव; । पतेन द्रवल्ा- 
ऽभवरस्य सपराभावसाहचयी दषा िददीकरणसु्छिपम् । वस्ठुतस्तु 
दरबल जच प्ख नच पृननैरघुत्रणौदौ बहयादिसंसर्येण तदुपलन्धि- 
सदन स्यादिति श्यम् । तदृन्तर्गनाना जन्यंञानानेत तद्र. 
त्ताभ्युपगमेन तदमिव्यक्तायुपरलम्म्म्भवाव् } अन्यदा तदतुपल- 
शिग्स्तु दिमकररूदावित्र पापिपमायवराडुरयाद्, आिन्पज्जकपं- 

योगद्रेयाहुः ! अपिच, द्विनीयातुमाने द्रव्यारम्भक्सयोपाधिस्तु र्प- 

वदन्स्यावयतिनि स्ताध्याव्यापङप्वाननिरस्तः । अग्यक्षणावच्छिन्न 

वदहिसिन्द्रयग्राधयविगेषपयुणवश्वदपभूतखस्य रेतोरभावान्न व्याम- 
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वरासेऽपि । निरूक्तमृदतमोपव्रविगत्तायां तद्रदरतिदरन्यतरप्ता- 

्षदुम्याप्यधरदप्य मूतलस्मेव मूदयस्य मनात दवितीपविन्तायां 
भाषानां शब्दे, वेदुएनििनामहनिऽस्मन्मते तपरघ्यत्िव्पतः वक्ष्यते 
च तमे द्रव्यल्रसुपरिष्टाव ॥ 
सोऽपियदि रूपवान् स्यात् पृपिव्पादित्रयं स्यादिसादिरुसेक्षित- 
सकः। सोऽपि दृं एव। वायुभिन्नते तति निच्कियत्योपाधिग्रा- 
सावपपदि स्यनान्रस्यदद्रानुिनतरे एति वहिरिन्द्रिमग्राद्यपिहेपगुण- 
वान स्यादितिमतितरपराददेश्च । नय सपर्षीत्रतयुपायिः। प्रभायां 

सानपाग्पापफ्चाव् । त्राप्यञुद्भुतः सरषाऽस्तीतिचेन्ने । माना- 
भावाव। स्य्रीपद्रचित्वादिव्िवक्षायाः मायुक्तरीय।ऽपक्षिप्तत्वाद। 

सपू पेन ततताधने त्ग््राह्मत्स्योपापितत् 1 अपिच, पं ष्- 
यिन्पादिनपाकद्रेतरटत्पलयन्ताभायपत्ियोगि, वायुस्पद्तरमहि 
रिन्दियग्राह्मविक्षेपगुणलात । गन्धादिवत् । शब्दो खूपप्तपानापि- 

करणः । तादशविश्नेपगुणसराव् । रसादिवव 1 द्रवल्ाप्तामाना्ि- 
करण्पमुपाधिरितिवेद 1 विपपग्पापक्रस्ाद । प्रखयकाछीननेनः- 

परमाणुपु साभ्याव्पापकसाख्चेति । नच विुत्वानि स्पदीतरा्यां 

ससतिपक्ष इति वाच्यम । आये स्पर्ीबर्लरस्य, द्वितीये वेगस- 
स्पेपायिवाचर् ! नचेपायेः सस्तिपक्षोत्थापकतया ससमातिपके न 
दूफकयपिति ब्रास्यम् । उपायर्हूवामातसततरितयोत्यापक्रतया निर्ण- 
यात् \ उपावेर्यतिरेकोपनहरि पत्मतिपस्नोप्याप्केतेन मप्तज्ज्पतां 

दूपङलम् मक्रते तदमातरेन तभ्यादूपकस्वापर् । परतेनाकाशस्य 
सुपवे द्धे मयत्तप्तिद्धरमर्युरैव । स्यादेतव । चश्ुरद्धय- 
जन्यद्ररयपताक्तातकारत्वानच्छिने मदत््समानाधकफरणस््पवन्छस्य 

कारणस्तात् । तरियत्ति च पयक्षपस्पिन्थिनः परमहच्वस्व साप्नाचरू 
कथं वसयक्षमतितेन. । उच्यते \ लाषेन अणुपरिम।मेतरषार- 
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माणप्तमानाभिक्ररणर्पव्वस्येव प्रयोजरृताद् । प््षी चति, 
नेह पक्षी, इह पक्षीसादिभरखपानापपि वियययक्तपाधक्रतमुप- 
प्यते ! आखोक्मण्डरयिपयसे तु वदपगमरेऽपि तथा भ्रसयानाप- 
तिः) इहेति नि्दिश्ातुपपचचिश्च । तदुमृदेशोध्मागातुगमेन मय 
यस्य देशविपयलापादनं भरसभिङ्नानिर्वदणं चानि्वरूणमेव । त्दु- 
पेक्षितमिरं मिक्तरेणेसेवमाकराहास्य रूपवन्तं साधयति स्म । 
सिद्धान्वस्व॒-- नाकाशे शूषम् । उपरि नीलं पश्यत अ कादं प- 

याप्रसेत्र परसयात् । रीङं नभः; परयामीसत्रापि न गुणिेन 

नभस्तो भानप्र । गुणस्तेन नीटमचे मानाभावात् । षटदौ पा- 
कादिना रूपपरवर्चने तान्निएटरीलदिर्युनिश्चयेन भते वैरक्ष- 
ण्यात् । नच व्रागुभिन्ने परति महन््रात् परयित्रीवदिसादयनुमानेन 
सच्पिद्धिः नीरूप, परममदच्स्रात् । आसादिवदिततिं भससुमनिन 
सस्मतिपक्तसरात् । नापि बायुःभननते सति विरिनद्रियप्रह्तविशे- 
पगुणल्वादि सनेन ए त्र स्पर्दीन्छस्योपापिलरात् 1 नच तस्य भ~ 
भायां साध्यास्पापकत्वमिति वाच्यम् ) तस्या गुणतरेन रूपतर्चा- 
भावाददोपात् । प्रथिन्यादित्रयमिनसवादिदनेन ससतिपक्षलाच्वा 

नचात्र पायुभिन्नघे सतति निच्करियत्वमुपायिरिति वाच्यम् । तस्य 
मनसि माध्यार्यापकरत्ेनानुपाि"वात् । अनः पुराणौ तेजो- 

मिदेभयुणलेनैत सूपस्य निरूपणादाकासे तदुपयमो न मामागयि- 
कः । नच गद् धू्र तद्रायोचन्रीं तन्नमप्त इति श्रुतिसिद्धसरान्न 
तथेति बाच्यपर । तस्यास्तदेवतासरूपपरस्वेनाप्युपपत्तेः । अन्यथा 

वायावपि पूत्नवर्यापततेः । नच सद्ककाण्डामगोक्नाभापिति इषि 
सक्तणपु ज्योतिर्वचनान्नेवमिति बाच्यम् । यत्न कर्म काम्येषु 
चिं खम्रेषु पयाति # सिद्धि तत्र प्रिजानीयाव् तस्सिन् सद्र 
निदर्शन इति श्चुखा स्मप्रस्प सिविदुनकलनतादशाघ्रमस्व घष्टि 
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सूनकघेऽपि येचनोपपतेः । तस्मादाकाद दपपरतीतिश्रन्त । 

नचोक्तरीवा श्रपदेतोरमरस्तुमशस्पतान्नेद साम्प्रतमिति वाच्यम् 
सपयदूदर्यग्राहकस्य चक्षुो मध्ये रूपनदुदरग्याभविन दूरगमने 
आकाशे नीलमिग ददपत इति चक्षुरसामभ्पदोपस्येव देतुात् । 

नयं तत्र सप्तं सूरयक्रिरणानामेतर सनात् कथे सूपददुद्रग्यामाव 
र्ति प्राच्यम् 1 तेपा प्रिरपेनायोग्यत्तया तस्पत्ताया अप्पभावक- 
रपघ्वात् । अन्यथा, छायायां साचि तिषएटतोरिसाचतरम्नानामपि 
तेपा द्रीनपरसद्वात् । नच सार्बजनीनलान्नाय भ्रम हति वाच्यम्, 
देशसम्रमवदुपपततेः । योगिना वदमवादसावैजनीनः सइतिचेत्। 
दुरपम् । कविलादीनमिव तथा वचनात् । पएतौवप्रे वापाभायो- 
ऽपि, प्रयुक्तैः । नन्धेवं स्ति सामीप्ये नीरश्रमापत्तिरितेचन । 
दूरलस्पापि स्र्कारिष्वात् । नच विभो दृरप्वमनुपपन्नमिति 
यान्यम्।तद् दरतद्न्तिे इति श्तौ विमुन्पपि बरह्मणि व्रदद्धीका- 

रादत्रापयुपपरत्त; । प्देशदृ रलस्य शाक्यव्रचनत्वाच्च । किञ्च । 
गन्धवैनगखद्।काे तादशवस्तुततामध्यद्पि तादशपोपपततेः । 
नच।क।शस्पातीन्द्रियतया तद् धिक्ररणकश्चमायोग इति वाच्यम् । 

वस्तु पम्येन तस्य(प्यन्दरिषकलत्वात्। अन्यया कालवदाकादास्या- 
ऽप्यमरययापत्ते;ः । ननु वस्तुषामथ्यीत् परमेव कुतो नाङ्धी नियत 
इति चेद् 1 पुराणादौ खूपानुक्तेरिति वदामः । तई अवकाशभ- 

सोऽपि श्रभोऽस्वितिचेन् । वदिरन्तन्धेवदारविपयसस्य भूता- 
ना छिद्भदातृप्वस्य च शासेजेबो क्वत् । तेष्माद्रस्तुप्ताम््पजम्य- 

स्वाविकेषेऽपरि आकायो नीरस्पं मसेपीचेव प्रवीविश्न्ता, न हु 

नीलामननमाक्चि पश्यापि, जाकान्ने वा परयामीति । पएतेना- 

काशे मर्मदा सरदेमनीख्मेवमचखमद्ीकुर्वन्तोऽपि निरता तपाः । 
एमेवान्धक्रारमतीतिरपि ज्ञया । तस्यापि प्द्यन्तरषाच् । ययेद 
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तयाऽन्धकारवादे भपञ्ितमितिं न पुनः मपश्च्यते । तेनैतत् 
सिद्धम् । चक्षुःसत्तामथ्पेनाकाशं न खह्धाति । आकारव तु 
स्वस्नामर्थ्यन स्वरासानं ग्राहयति । गन्धर्व॑नगरवद पित्राचधच्येति 
दिङ् । फएतेनेवकाशधतिविम्बतसतीती अपि स्यास्यति ज्ञेये । 
अस्य च शब्द् एव विशेषगुणः । तस्य मात्रा गुणः शब्द इति 

- वक्याद्। व्रिशेपयुणलं च क!रणेऽनुद्भूतते सति स्रसिमन्ुद्भू- 
तगुणलरमियाकराश्राः ॥ 

अथ व्रायुः ॥ तल्लक्षणं तु अपिते सति चालनव्यूदन- 
द्रनयरन्दगन्धनयनर्रन्दरिपव्र्द्ानारूपकार्यकलमेकमेव । तदुक्तं) 
चाने व्यूहनं व्याप्च्नैवते द्रव्यकषब्दयो; % पर्वेन््रपाणामास- 

स अयो; कमामिलक्नणमित्ति । तत्र चालने शाखादे; । यूहे 
पतितत गादे्रौययेत्र ! मेनं मातिर्गन्धस्य प्राणामापणप् । द्रन्य- 
नयनं च द्रुव्यघटदिरन्यत्र नयनम् । शन्दुनयरनं त॒ पूर्रपुपपादित- 
म् । सरव॑पापिन्द्िपाणां वखदश्चायम् । एतदमावे किमपीन्द्रियं 
कयैक्षमे न भवतीति । एवच प्राणरपोऽपि तेते शेयः । 
अस्य च स्प व्रिरेपगुणः । शव्द का(रणान्वयावः । तेनायं 

परियुणः । तदुक्तं, नभघ्तोऽय विकुर्गणाद्मूव स्पदीगुणोऽनिः । 
प्रान्वयाच्छब्दुर्व)श्च माण ओजः सदो चखामिति । अयं च मीमा 

सकते तचा प्रयत्नः 1 यथाहुः महदुमूगस्पीपददरनपलेनेव 
सखचो योग्यता! लायवाद । उदुभुतरूपवच्छस्य भेर गौरवापत्तेः 
अतो द्रन्यचाप्तुपलागच्छेदनैवोद्भूतरूपहेतुता खाववादुचिता 1 

एव साप्रजनीनपतीतिरप्यनुकखा भवतीति ॥ इति वायुः 1 
अथ तेजः ॥ तस्यच भकाश्षनपाचनपानदिममर्दनादनशोप- 

णारूषपटूका्कतं पामान्यक्षणम् । तुत) चोतनं पचनं पान , 
मदनं हिमपर्दृनम % तेनप्नी रत्तयस्सेताः शोपणं श्ुचृरेव चेति । 

[वर १ 
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तच्च तरषप एव प्रतिद्धम् 1 ब्रह्माण्डान्तःस्ये तन्पतरहर्तिक- 
स्वं सक्नणमिति हेयम् । तेन चन्द्रादावपि जलतो नोप्णस्पर्ा- 
भिमः 1 तव च्ोतने परराशषने पूयदेरेव । पाचनमौदयैबः । 

पककरणे वा वदेः । फएरदिः सपस्पापि ! पानं जर्देः । 
भदनमन्नादेः । श्दमप्पौद स्यैव । दिममर्दनं दिमद्रीकरणय् । 
शोषणं चानुपेपम् । हिमवाय्यपेक्षया आतपे दद्रादिषु जट।कष- 
णस्य रष्न्पात् । पलेनैव सिकतासर्षरादौ व्यभिचारः परिहृतो 
षोध्यः । पानमदनं चान्तःमरेशरूपसदिकमेव । तेन पञ्चत ठत" 
यः कुसुपौ च तेनोर्पे एव । तेन चेतनकर्वकलेऽपि पानादन- 
योर्च तेनःका्ैलहा निः; । अस्य च सपं विशेपयुणः । शम्दस्यौँ 
च कारणान्वयाव । तेन त्रिगुणम् । वदृक्तमू्, उद्पपतं तेनो वै 
इपव्रत् स्पदाशन्दवदिति ॥ इति तेजः ॥ 

अये जलम् ॥ तस्य च, छद्नपिण्डनतृद्निभीणनाप्वायन- 

पररणतापापनेद्नमुपस्तवालयाएटका्यकलं सामाम्यरक्तम् । ठदु- 
क्तं. छदनं पिण्डनं दृप्षिः प्राणनाघ्यायनोद्नप #% तापापनोदो 
भूयस्छमम्भसो उत्तयस्तिपाः । तच नत्वपे कार्येऽपि च समम्। 
छ्ेदनमाद्रीकरणे वन्दे; । पिण्डनं संग्रहवचूर्णौमूतानां पिण्द 
ता(सम्पाद्नम् 1 यथा सक्तूनाम् । त्तिः श्ुदादि निद्या पुरूप- 
स्य प्तपेणम् । सुक्खापि जलेऽपीते तप्तो न भवतीति ) माणनं 
जीवनम् । आप्यायने मागत्तन्तपैणम् । तरेरणं च भवादादौ । 
भवानेव पदार्था नीयन्ते, कूखादिश्च पासते । तापापनोदः मति- 
द्ध \ भुपस्सखम्, पकस्टन् देओ सज्दीयप्ुरस्येनावस्यषतम् 1 

यद्रा, यनापः मृव्िशन्ति तद् भूयो भततीति। एवे घुवतैलदौ यच 

छद कत्वं सग्राहकषवं च दृस्यते, सोऽपि जलघर्मं एव । बह्षादिर- 

सग परममिन्पञ्यंते \ कार्यस्य पाजभोतिकत्वाव 1 तेन नाति- 
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व्पाक्रिशङ्काठेशः) तेषु जन्पवहयराभावस्तु भूनान्तरछतपमषि- 
न्यनिबन्धनः । कर्कास्तिद्र । करकास्वपि काटिन्यमतीदिर्न 
श्रान्ता 1 तेत्र नैमित्तिकस्य तस्य सखात् । दटयेातिक्ेयेन ९. 
दधे वायौ जलस्य पिण्डेन करकोत्त्तेः । अत एव दिमाख्योपय- 
कागनगृद्धापरवाक्येपरि पुरुषाः पद्धफा पन्ते । अन्यथा मनजेयुरे- 
व! श्ीतक्राठे च निग्रति मिहिकायमनम्भसि निशि यापित मरात- 
श्च तजलपत्रेऽधोमुत कृतेऽपि न तज्जस्य पातः । छुरिकया 
विदध फणवज्जङप्य भक्षणप्रपि पध्यदेशषीयजनानुभवभोचर इति 

दिङ् । मस्य च पिरेपगुणो रप. । शव्दस्पदोदप्राणि परान्वपा- 

व ' तेनेद् चतु्युणम् । तदुक्त) तेजस्तु विङ््नाणादापीदम्भोरता- 
सकम् # रूपव स्पकंदश्च(म्भो धोपत्रस्च प्रान्वयादिति शि 
ललम् ॥ 

अथक्षितिः ॥ तस्लक्षणं ठु, भावनं बक्षणः स्थानं धारणं 
सद्विगेपणमर # सर्वतगुणो ददः पएथिवीदहत्तिरक्तणमिति वा- 
कयात् । भाव्रनादिपञ्चटत्तिकपं शासे उक्तं, तथापि परकृते व्यब 
हासोपयोग्येर विस्तरभिया विवेद्यते। वाक्यन्पार्यानं घवोधिन्पां 
द्रष्टव्यम् } वव रूपवत्े सति साप्षाप्स्वैनगद्धारकप्रमिमेके लक्त- 

णम् । कालादिषारणाय सयन्तम् । अव्ररणतक्तवारणाय त~ 
क्षादिति । आधारतै सति सर्वतस्स्रव्यावततक्चं वा। नदहिका- 

परादि विना बद्विसाविर्भवति । न वरा प्रयिर्वी चिना ससुद्रादिः 1 

नवा व्यजनादिक पिना वायुः । नवा ग्तदि्त विना आका- 
क्षः । नवा श्रं विनः सरवेन्दियादिकमात्मा चापिर्मेकतीति पर 

सुस्थम् ॥ 
तैयायिक्नास्तु, पाकजादुष्णाश्रीतस्यंवती पएथिवीयाहूः ॥ 

सुक्ताग्छीकारस्तु-- गन्धवती एणिवीति लक्तपिषा पाषाणादौ 
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अग्याक्षिवारणाप पद् दर्पं यद् द्रव्यध्व॑प्जन्पं तत्तदुपाद्ानोपादेय- 
मिति व्पात्च दर्दितपत्रानः । तदूर्यस्तु-- यद् द्रव्यं पापाणभस्ा- 
ख्पद्रव्पं, यद् द्रव्यध्वत्तजन्यं पापाणाख्यदरन्पन्द॑तनन्ये, तद् मस्म) 
तदुपादानेपादेष पापाणोपादानमूता येऽवयवा्तदूपादेयमिति 1 
अनया च व्याप्या पापाणारम्भक्रेयु पिदधे गन्धे तत्कार्यं पापागे- 
ऽप्यपुयनुदुमूतां गन्य इति न रक्षणन्यमिच।र इति } तद्विचारः 

वार । पापाणध्वे्जन्यत्वद्रहिप्वे तनन्यतस्यापि भस्मनि प्राव 
पापाणेपादनेपदियसयरद् वहदपादानोपदेयसस्वापि वरक्यव्र- 

चनल्वाव् 1 सति वष्ठी भस्माप्तम्भवाच् 1 तथा सति वहधादाव्- 
प्यनुद्भुतगन्धापिन्यीकतिग्पमिचासो वेति । न चोदूभुतरूप्रचद्- 
दररपस्यप्तजन्यस्वमत् विवत्तितम्। तथाच वहिष्ये जन्यसेऽप्पतुद्भू- 
तरूपयदरदिद्रग्पभ्वप्नन्पतं, न वृद्भूतरूपतदष्वं तजन्पलम् ॥ 

उदृमुतस्तमे तस्मिन् प्वस्तेऽपीडालमात्रेन भस्माभात्रात् । यदा 
चामुदुभूतोऽपि ध्वस्यते तदैव भसम भवतीति न न्यगभिचार् इति 
वाच्पम् । तथापि दग्धककरे व्यभिचारत । उद्भुनरूपवद्धिःवपत 
एव द्ग्थता सम्भवात्! सति वदहाषद्धारग्यव्रहाराव्। जरादिपेकेना- 
लदमूतध्वते त॒ मस्मत्तासम्भवाव । अतो दुषरसतत्र व्यभिचारः । 
यत्तु तेजाऽवयतवराना विजा तीयद्रव्यंमलनुषादानस्वाद त्रो पादानपदे 

विजातीयेपादानता विव्रता । अतोऽत्र पिरक्षा विनैव निर्वाह 

इति । तन्त } सुवर्णं विजातीयद्रन्य मति तेजो ऽवयवानामेवो- 
पादानस्राव् \ अत एवं वक्तव्यं-- यजिःस्मेह गुदस्य निःस्नह- 
गुखद्रनयध्वं्तजन्य तजनिः्सनदयुर्ूपादानोपदियम् । अयता, यद्र- 
न्धवदुद्र्यमितरभ्सतजन्यं तत्स्वमजातीयोपादूचोषददे यमिनति। ए 
भस्मारम्भकावयवेषु गन्पसिद्धो तदुषाद्ये पापाणेऽपि पाजासा- 
द्मुद॒भूतगन्यसिद्धिमेनति । सथापीय नासस्का्वाद्िनाुपयोग- 
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नी 1 अवयरेष्वसन्नैव गन्धो निमित्तरशाद् भस्मन्येभो्पग्यते । 
तसागमभावस्य तने सन्वात । कपाटेषु घटत्! द्विषीयक्तमे गुण. 
दिति । अत इदमपि तन्मतमपाुर्वद सत्कार्ववादमेव स्याप- 
यतीति सर्पत स्वपदपिति दिङ् ॥ 

अस्याश्च विक्ेपगुणो गन्धः 1 ऋन्दस्पर्दीरूपरतास्तु कार- 
णान्वथात् 1 तदुक्तं, विशेषस्तु विकुर्घाणादम्भतो गन्धवानमून # 

पराग्ययाद्रसस्प्शब्दरसपयुणान्वित इति नेय पञ्चगुणेति ॥ इति 
पथरी ॥ 

सौगतास्तु-दपादिव्यतिपिक्त दरव्यं नाम न किचिदुषन्मा- 
महे । न च तस्पोपलम्भकरमस्ि । चक्षुरादीना पादिष्वोपक्षी- 

णलाद् । गन्ह्परसस्पर्बमद।तः पृथिवी । रसरूपस्पशेतद्वातं 
आपः 1 स्पस्पश्ं सदातनः । शब्दस्पकसङ्धातो वायुः । परव 
स्पादिपद्वनिेददिव पथिन्याद्रितरिमागा, नट्रव्य नापर किञ्चि- 
दिखष्टुः ॥ 

तदन्ये न सदन्ते॥ यथाह शसद्रीपिक्राकारः।आनमापायि- 

रूपादिषु यदनपायि प्रसानित्तायते तद् द्रव्यम् । द्रेनस्पदैनाभ्या 

चास्य प्रणम् । मरयभिह्ञा च । यथा बदरफल इयामात्रस्धाया 

रेक्ताप्रस्धायाच } यथा घटपिण्डकपाखाबस्यःघ्रु म्रटुद्रुव्यम । 

अस्ति हि तन पिष्डायत्रस्यामेदे इयामरक्तरूपमद्े ऽपि द्रम्यपरसमि- 

ज्ञा । मृदियं पिण्डावस्याम् अपहाय घटाप्रस्था सन्जाता । सा 

हयामिप्रान सक्न्वा पका सद्यरणिमान यदीतवतती । अनन्तर घटात्र- 
स्यामप्यपदाय कपालिसा सत्ति 1 एत्र वन्तुपदाचरवरस्वास्वाप 
द्रव्यम् ! आह च । आविभीपविरोभावधरेक्रेष्वनुयायि यद् # 

तद्धि यत्वा ज्ञान मागपग्रणादरेदिति 1 क्था यादशमस्मा- 
मिस्भादतं द्रष्य ताद्शस्मव [द सवस्य युग ष्ट्व मिद्धक्न स 
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पमिति। तव सिद द्रभ्यमिति। अत्राकराश्षादिभ्यो बायाचुल्स्य 
ङ्ीक।रास्छृरतितिद्धौ षिजातीयारम्भकतावदोःङ्गीषृतो बोध्यः। 
पततु विजातीयं न बिजातीयस्पारम्भङ्मिति नैयापिकादिमतं 
तूयम् । तन्तुपटपेोरेव मैनयिन, व्यभिचाराव् । तम्तुतवपट- 
सपोपिन्नस्ाद् । नाऽपि एयिीसरका्पीतितादिकमादाय नि- 
वीह; । नियामकाभावात् । द्रन्याद् गुणकर्मोत्ससिदकीनाव । 
स्पृखानै। वापे क।रणध्वेनोपठम्भाच्र । अन्यथा तद्वयवबा- 
हुस्यानुपपततेः । ततः पूरं पे तन्त्नामिव वायौ वहयवयवानाम- 
सुपलम्माव । पव गोमयाद् रश्चिकादेदेवान्मतुष्यदेर्वानराद् 
परकषादेः मरयक्ततः शासनश्च सिद्धोखत्तिरिति तद्विशुद्धं दन्मतमिति 
दिष् ॥ इति भूतानां रक्तगानि ॥ 

अथेद्धियाणां लक्षणानि ॥ तत्र तैनपताहङ्कारो पदेपतते प्ति 
कषानक्रिपान्यतरररणमिन्दिमम् । परटयन्ादिक्रियाजनक्वाखा- 
दिवारणाय ससन्तम् । मागबुद्धिवारणाय देषम् । देहसंयुक्ततवे 
सति खफलनासमद्वापकर वा ! इदमेव सुरं लक्षणम । पाक्ताद्- 

ध्युर्च्रणेऽपि तु समन्वयात् । कालिकान्यप्निरदृष्टत्रास्चेति । 
मीांप्रकास्तु, यव सम्पयुक्तेऽये विकशदावभासं गानं जनयति तदि- 
नदिय । नैयायिकास्तु, पन्देगरोद्भूतेविक्षेपगुणानाश्रयसे सति 
कानकारणमनःतंयोगाश्नसतवमाद्ुः ॥ तानि हनेन्दिसकमेन्द्रियमे- 
दाद् देवा । चेन्न वागादीनि पञ्च करमेन्धियाग । श्रोत्रादीनि पव 

हानिन््रियाणि ॥ नैयायिकास्तु, कर्मेनद्ियाण्यन द्गीकु्वन्तः श्रोत्रा 
दीनां पञ्चान -मौतिकसमाहुः 1 वन्न, साक्षास्छष्टौ भगवते पेन्द्र 
पोस्पचिश्चुनेः । प्तस्पाञ्जायते पाणो पनः स्वेन्द्रियाणि च 
सं त्रायुज्योप्तिरापः एथिवी विद्वस्प घारिष्ठीनि । करपद्छ्ौ चाह 

कारिक श्रुः । मृदमूनांशतेन इ्वानकरणत्वानुपपततेश्च । आदि 
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दं वे चश्ुरच्छनीयादिनम देचरताम्रु तष्ठयन्नव्रणाचच । अन्यथा 
देदताम् अनादय परपाणुमाच एकोच्येत । केचित्तु इ्धिपाणि 
निखए्पाहुः । दप्येतेनेवापास्तम । अन्ये तु मोलकानां खय- 
स्रादिन्द्रियाणमिन्दियकसमाहुः । तद्प्यसङ्गतम् । छिन्नकरणस्य 
शब्दश्रवणानुपपत्ते; 1 नषटलिद्नचक्ुषश्चाघ्ुपापत्तेश्च । अतो दपा- 
युपलान्धः करणक्ताध्या क्रियालाव । छिदिक्रियावादियनेनेन्धि- 

षाणां करणसेन स्पेण सिद्धौ गोलकं न करणम् । उक्ररीयान्वय- 
उ्यतिरेकव्यभिचारादिसेषं गोखकातिरिकतेन्धिपसिद्धौ तस्यातीन्दि- 

यत्त्रमब्रह्ठीयते । अपरे, तु एकमेतरेन्दियम् । व्यापिका यास्वच एवं 
तत्तद््रच्छेदेन तत्तज्जानजनकल्राव् एृनपेन्दिवान्वरेणेसष्टुः । 
तदपि न । उपराधिपेद्शक्तिमेदयोः कट्पनापत्तेः । प््देन्दिपाणि 
सेति श्रौतहूवचनवाधापततेश्च । नच कमषएविकस्माव् तैजनाव् 
कथं नानात्रिषेन्धियोसत्तिः सम्भदीति बाच्यष्र । मगवदिच्छा- 
सछतात्तस्मात्तद्युक्तारेण युणपरिणामगेदे देस्पावस्थामेरेनेव 
तस्पापि भिन्नाऽद्रस्यतेन नानाविधोखक्वि्तम्भतवाच । अतो 
न किञिदलुपत्नए् । तानि चेक्रादश्चाणुनि उ । तदूपपादितमवि- 
सोधदतुपपाद्भाष्पे । निसानि चेदपि । मायात्रादिनस्छु, अनि- 
खलं परभ्पप्रपरिमाणले मौतिक्रसं चाहुः 1 तदपि तत्रैव निरसप्। 
देवतापिप्रेतसरदिव च स्वरकार्क्षमद्यमतो न त्वचो व्यापकल- 
कस्पनपपि युक्तम । चश्षुपो गमनादेरपि तत॒ पएवोपपत्तेरिसगि 
त्व तच न्यवहारजनकमिन्दरिय, बह्विदेवताकमिनद्धिपं वा वाद 1 
तरिरपजमकमिन्द्रिपमिनद्रदेषताकामिन्द्िं वा दोः । आनन्द्ननकं- 
मिद्धियं मनापतिदेवताकमिन्दियं वा मेद । गततिजनकमिन्द्िं 
दिष्णुदेवताकमिन्द्रिये वाद्व; 1 वि्तगीजनकमिन्द्रियं मित्रदेष- 

वाृपिद्दियं बा पायुः । गोखकन्येपां सिद्धानि । एतातरान् 
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परं पिरेषः । दरादिनतुप्कमन्येशावष्डदेनापि करयं जनय- 
ति1 अन्प्या पषठतरिद्याकुशखानां खन्जानां च दल्लाभ्यां चरन, 

पिष्मेनद्रियमयगाच्वक्षुरददिष्वनन्दः, पद्धयां तारादिरादनं, 
नेच.भ्वामश्रुः) श्रपिरे च सेदरोमहपादीनि न स्युः । वागिद्ियं 
तुन तयेति ॥ इने पञ्क््मन््िाणि ॥ 

अय क्नेन्दरियाणि ॥ चन्न नमोगुणत्रिषेपस्ेन श्रय प्राहक- 
पिन्दियं दिद्धववाकं बा श्रोत्रम् । ्रायुगुणविशतेपेन स्प्ग्राहकमि 
न्दरिम बायुदेवताकं वा त्वह । एवमग्रेऽपि 1 पाप्परिपु गन्धप्ता- 
मान्यल्ाद् । गन्धलक्षणेऽपि न दिश्ेपपदयेयय्यम् ॥ 

गन्पग्रहकमिन्द्िपमर अश्विदेव या प्राणम् । सपग्राहकमि- 
न्द्रे दुपेदवताके वा चकुः । रपग्राहकमिन्रियं वरुणे वनाक 
चा रसनम् । एनेष्वाव्ं लक्षणं तृतीयस्कन्धरोपकापिवाकयोक्तम् ॥ 
द्वियं द्वितीयस्कन्यतरार्यानुप्तारीति वोध्यम् । मौलकान्येपां 
म्िद्धानि ! एतावान विप्रोषः । खक्चक्षुषी द्रव्यस्यापि प्राह 

नान्यानीनि नैयायिकाद्यः। भस्पाकं तुन तयेद्युपपादितं प्रयक्ष- 

विचारे । एलानि दश्चापि राजमाभ्यां बुद्धिपराणाभ्पां परिषदी- 
तत्वादपि राजपानि । न वु क्ञानजनक्ानि सान्विकानि किया- 
जनकानि जडपधवस्तानाव् तामसानि । तदुक्त, तैजसानीन्द्िया- 
प्यव ज्ञानकममवानि च # इ्ञानज्ञक्तिः क्रियाशक्तिबद्धिः माण- 
श्तु तैजस इति। एतन सा्त्रकपकादश्रक्र मचत्तते वङ्तद्दङ्का- 

शादिति भव्रचनसुत्ोक्तमन्र नाभिमेतमिति ज्ञापितम् । प्तेषु चकुः 

श्रच्रघ्राणहष्तपादा द्गार्काः। जिह्ाख्ये ठ गारक च।ग्रन्तना- 

भ्यामाधष्ठितम् । पायुपस्यवरकक्गोखका । तर् व्यापिकेति । 

पतेषां देवाः पूत्रमुक्ताः । तेषां कार्यं विपयाभिन्याक्तः । तदुक्त 

माचायस्तृनीयस्कन य, अथामिन्यञ्जनं यव इद्यस्य व्यारूयाने, 



प्रमेयपरिच्छेदः1 
२१९७ 

देवापिष्ठानग्यतिकेण केवलादिन्दियाच्छब्दजान
ादिकं न भवती- 

ति साम्यं देवतानामेव । इन्दिपाणमिव साम्यं कर्ष्येत यदि 

कारिपनं शराद्धं स्याद्! यथापिद्धमत्रोच्यत इतिदेवाधीनैव विपय- 

भकाशानक्तिरिति ज्निन्द्रिपाणि च वस्तुभाप्यमकाशकारीणि ॥ 

सोगतास्तु श्रोतरस्यमाप्यकारिसवमादः 1 तदन्ये दूषयन्ति 1 यया 

षासदीपिकाकारःअपप्यकारिवे हि समिष्टष
टविपकृषटस्थित युग 

पञ्छब्दमुपलभेयाताम् । तयोस्तु क्रमेणो
पकन्धिन कथच्िद्प्यमाप्य- 

क्षारित ्षपरधयितुं शर्या 1 किच, स्षणिक्तो वा शब्दः ! स्थायी 

षा! यदि क्षणिकः मसासैहीतमात्रो नष्टः, कयं विपक्श्- 

ते स्थाधिसं तु सौगतानामनमिमतमेव 1 स्थायित्व मरत्यासननाना 

विर्करारं श्रवणमनुत्रतततति 1 तस्मान्नामाप्यकारिलं श्रोत्रस्य स~ 

स्भवतीति रत्स्ु न व्पापारख, किन्तु जञानावस्यात्वेवेति ग्यु- 

सादितं पूतम् । कर्मेन्द्रयेषु ठु तत्तत्किथेव व्यापारः । सर्वेपामा- 

नन्दानायुपस्थ एकायनमिसादिश्चुतेः । तज्जन्या स्थूखशरीरक्रिया 

शच फलमिति सद्भृपः ॥ शृतीन्द्ियाणि ॥ 

अप् मनः ॥ हच्योमयासमकसुभयकार्वकरवैताव । तस्य च 

सङुरपविकरपात्मकसं स्वरूपलक्षणम् । कामजन्पकसं कायेर्त- 

णम् । पएतदाध्यालपिकं सक्तणद्रयम । आपिदैषिकं ठु अनिरुद्धा 

विभावस्यानलम् । भौतिकं तु योगिपिः इने; संराघ्यत्रम । 

तदुक्तं, यत्सदधरपविकरपाभ्या 
वते कामसम्भव इयादिना 1 एत- 

स्येन्द्िपलं प्रयक्षखण्ड एव विचारितमर । इदं च, नेन्द्िपम् 1 

इन्दियेभ्यः पर दथा अर्थेभ्यश्च परं मनः ॐ मनः सरन्दरिपायि 

चसाद्दश्चुतेः 1 मनःपष्ठानीन्द्रिपाणीति भगवद्वाक्यं तु यजमान- 

पञ्चमा इ भक्षयन्तीयत्रापिः अनूिक
्खेऽपि यजमानस्य पचचल- 

पंङपपूरकरप्वचन्मनषः पष्ठसस्यापूरकलेनाप्युपपत्तेः ।इद्द्रियाणां 
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मनश्चास्रीति तु, नक्षत्राणामहं शरछगिवन्निपमकस्तमृतिकथनमा- 
न्रेपरमिति  अन्पथा सनं ब्नानवतापहूमिति वापयेन ज्निऽपि न 

दतापादनप्रपद्रात् । इन्द्रियाणां दैक चेयाद्रावापि व्यतरदार 

स्विन्दियनियामठयनिपन्धनः 1 किथाज्ञानमपसे पद्कूसपयामीय- 

सुव्यव्तमाद् स्ममम्यं मनः । आलसनासानं वे्परीसन्न जासन 

इयो प धिमेदैनेकप्यापि मनप; ममेषत्यममाणलयोरषपत्तेः। योगः 
धपस्तदकरतेन तेन अतीन्दियक्ताने सविपयन्नानस्प सुत्रचस्ताच । 

अनागतमतीतं च वरगमानमदीन्द्रियम् # विप्रक न्यवहितं स्षम्पक् 
पयन्ति योगिन इति वाक्याद् । यामीति मम मनेषसीयमिरापा- 
दधि तया) एच) कामः सद्कसपो वरिचिकिरसा श्रद्धाश्रद्रा पृतिरथ- 
तिहींभीस्यिनद् सर्य मन पत्रे श्रुतौ प्रकाखाचकेतिषब्दपभगो- 
गान् क्र॑मादितुर्पाः सुखदूःतमयत्नदरेपाृषटसतेहाच्या अनुक्ता अपि 
मनत पतर युणा ज्ञेया, न चात्मन; । श्राण्डिद्यदातस्रु्रीयभाष्ये 

स्रनुमानमापि दानम । तथाहि । सुखादयो न सान्नादासनिका- 

शा; 1 आल्ननि भषीयमानल्रात्र । गौरघरादिवत् । चु लाद्यपलन्थिः 
सकरणकरा \ एकयादयत्त् । छठि क्रियादिवदियनच साघयात् 

समरयेते करणजन्यल्ं पुज्यते श्रोत्जन्यतलमिव शब्दस्य । घु- 
खादुयः करणतम्रेनाः । प्राणादीन्ियग्राहमगुणत्वात् । स्पर्दीशू- 

न्येन्दरियग्राह्मगुणन्वाद्ध । शब्दवदिति । शाच्रान्रे त॒ स्मरयायनु- 

भेयं मन; । तचयं त्करुशरीरव्यापिमनोरथाभिमानकञुखदर्- 
नाद् व्यापकमिति मीमानक्ाः\ अन्ये तु) कारणस्वराच सक्ति 

ुलकम्णा दिशरुभनो गच्छतीनि व्यवदारच्चाणुपरिमाणमाहुः 1 
तत्रापि निसमिसद्रषेनादिकराः । अनियमिति प्तांख्षाद्या; । 
चिद्धान्ति तु चन्रदनताकपवा्नानाकिरणगराछि ॥ एतस्माज्जायते, 
तम्मनोऽगूजतेनि श्रुसा जन्यम् । त्था माण इसािकरणे, जीना. 
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ऽतिदेशेनाणुन्दि्दस्थापनादृणुपरिपाणम्। अन्ये तु करणलाव् 
क्रियाव्सादृक्कपणादिश्ुतमनोगच्छीति व्यवहाराचचाणुपररिमाण- 
महुः । अभिमानिक्षुखं माम्यदषोप्प्मानप् 1 तस्य च 
सृपद्रयपान्तर् वां चेति प्रयक्तण्डे इानक्रियायामेत्र निरूपितम् । 
सापथ्यदिवामिमानिकादिमृलोपपतते" श्रुदवायुलादिकं सिद्धय- 
तीति महषः । अस्यापि मोक हदयम् ॥ इति मनः ॥ इवश- 
विशतितलक्नणानि ॥ 

नतु संख्यदीनां गुणानां समान्यादीना चणण्डमृषटः पूर्व 
समप्त् कथमरेतावन्यिवे त्वानी तिचव् । अपरथग्िचमानत्वादिति 
रूपः । यत्ने हि तप्सरानायुलात्तर्कता एकादशास्कन्धादौ तेत्र तेषा 
शरौरपस्ेऽपि न द्तपादादीना यथा पृययुक्तित्तथा सल्यादीना- 
मपीति विद्यमानलेऽपि तेभ्यः पृथभिद्यमानत्वान्न तन्वानामा- 
धिक्रयम् । स्वव्यापारेण का्याजननान्न कारणत्वमपि । वस्तुनस्तु 
वैरोपिकमतिपन्नाना पू्क्तरीसा द्रवाणां तस्वादिषु निवेशात् । 
चतु(4शतिगुणेषु शब्दादीनां पञ्चाना तनषु पएथक्त्वस्याधिभविं 
संयोगगुहसद्रवसनेहाना स्परे भावनासस्कारस्य ज्ञने प्ोयः- 
योः कश्रण्यन्तमवस्योप्पादिनत्वाव 1 सामा-यस्वाऊतो व्यक्तौ 
चे मरतमेदेन निवरिसाव । विङेषपाणा भामाणिकलरस्य पदायश्वण्डने 
शितेममनैव निदद्रव्याणा स्वतो व्पाटत्तत्वाद्धीकरिणोपपादित- 
स्वाद 1 समत्रायस्य तादात्म्य एव वरेदानिभिरन्तरमावितल्ादभा- 
यस्य च तिसेभावृक्तो पूष्रमन्तरमावितलाच् 1 संख्यापरिपाणतरि- 
भागपरदयापर्तवबुद्धि्ुलदुःेच्छद्विपमरयतनाः स्थितिस्थापक - 

स्कासेमारूयौ सस्कारो उसेपणादीनि वञ्चकाय चादद्षिष्यन्त 
इति तेष्वतक्ं शङ्ने ! तदेवाष्यम्ियमनस्रन परिदियते इतिन 
कोऽपि याद्भठे.। तस्पादषवंशातिरेव तत्त्रानि॥इाति कारणकोदि प 

पतावानेव अरन्य उपरन्ध.। 
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